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எனனுதர

கடைலிலிருந்து  சிதறிய  துளிகளகானகாலும்  அதுவும்  கடைலின  ஒரு  பெகுதி  தகாபன.
கண்ணீரத்  துளிகளகானகாலும்  மகத்துவெம்  மிகுந்ததல்லவெகா?  மதழத்துளிதய  நகான
எதபனகாட  ஒப்பிடை  முடியும்.  பபெருபவெடிப்பின  பபெகாது  சிதறிய  துளிகளில்  ஒனறு
தகாபன  இந்தப்பூமி.  சிறுசிறு  பசகாட்டக்களகானகாலும்  நகாள  முழுதும்  ககாத்திருந்தகால்
பெகாத்திரம்  நிரம்பிவிடைகாதகா?  ஒரு  நகாள  எனபெது  வினகாடிகளின  பசரக் தக  தகாபன?
ககாவியங்கபளல்லகாம்  சிறுசிறு  வெரிகளகால்  கட்டைதமக்கப்பெட்டைது  தகாபன?  சிறிய
விததக்குள  தகாபன  அடைங்கியுளளது  விருட்சம்.  சிறிய  அணுத்துளியிலிருந்து
உருவெகானவெரகள தகாபன நகாம்.  இந்தக் கவித்துளிகளில் அபநகம் ககாததலப் பெற்றிப்
பபெசுகினறன.  வெகாசித்துப்  பெகாரத்தகால்  சில  முத்துக்கதள  உங்களகால்  கண்டபிடிக்க
முடியகாதகா எனன?

பெ.மதியழகன
115,வெளளலகார சகாதல,
ஆர.பி.சிவெம் நகர,
மனனகாரகுடி - 614001.
திருவெகாரூர மகாவெட்டைம்.
தமிழ்நகாட,
இந்தியகா. 
cell:9597332952, 9095584535
mathi2134@gmail.com
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வெசந்த ககாலத்தத
விதடை பககாடத்து
அனுப்பிபனன
முழுநிலவு சகாட்சியகாக.
 

பககாயில் மணிதய
அடிக்ககாதீரகள
பறகாக்கள பெறந்துவிடம்.
 

பெட்டைகாம்பூச்சிதய
பினபதகாடைர முடிந்தகால்
கடைவுதளக் கண்டவிடைலகாம்.

கனவில்
மதழ பபெய்தது
விடிந்ததும்
வெகாசல் பசனறு
பெகாரத்பதன
மதழ பபெய்த
சுவெபடை இல்தல.
 

குளிர
கணப்ப அருபக
விதரத்த உடைல்கள.

குடிதசக்கு
பவெளிச்சம் தர
ஒரு பமழுகுவெரத்தி
பபெகாதும்.

புத்தர் நடந்தகார்
அவரது நிழல்
பகாவிகளின மீது
விழுந்தது.
எல்பலகாதரயும்
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உறங்கச் பசய்துவிட்ட
இரவு முழுக்க நிலகா
பககாட்டை பககாட்டை
விழித்துக் பககாண்டிருக்கிறது.
 

ககாணகாமல் பபெகான
பபெகாருட்கள
சிலசமயம் கிணற்று
வெகாளிநீபரகாட
பசரந்து வெரும்.
 

நிலகா பெகாரத்தலில்
நிலதவெ மட்டமகா
பெகாரக்கிபறகாம்.
 

மனிதன
தனனுதடைய ஆதசகள
பூரத்தியதடையகாமபலபய
மரணமதடைகிறகான.
 

முதுதமயின கண்களில்
மரணம் பதரிகிறது
தகத்தடி கல்லதறத்
பதகாட்டைத்திற்கு வெழி
பகட்கிறது.
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கனியில்லகாத மரங்கதள
அணில்கள
நகாடவெதில்தல.
 

உளளக் கடைலிலிருந்து
எண்ண அதலகள
எழுந்து ஓயகாமல்
கதரதயத் தழுவிக்
பககாளகிறது
 

சகாதகாரண நகாள
ஒரு ககாக்தக ககாத்திருக்கிறது
மதில் சுவெரில்
ஒரு பெருக்தகக் கூடை
இல்தல.
 

கூட்டப்பழு
வெகானில் எழும்பெ
முயற்சித்தததக் கண்டை
கடைவுள அதற்கு
சிறகுகதளத் தந்தகார.
 

பககாயில் வெகாசலில்
பிச்தசக்ககாரன திருபவெகாட்டில்
ககாசு விழும்
ஓதசதய கடைவுள
ரசித்துக் பகட்டக்
பககாண்டிருந்தகார.
 

விடிந்து விட்டைது
மனம் மட்டம்
குயில் பெகாடம் ககானத்தில்
லயித்துக் கிடைந்தது.

வெகானளவு அதிககாரம்
பெதடைத்த மனிதனகால்
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ஒரு பமகாட்தடை
மலரச் பசய்ய
முடியுமகா?
 

மலரகளின
கனவுகளில்
பெட்டைகாம்பூச்சி சிறகடிக்கும்.
 

பதகாட்டைம் தகமகாறினகாலும்
பெட்டைகாம்பூச்சி அனுமதி பபெறுகிறதகா
பதகாட்டைக்ககாரனிடைம்
பதனருந்த.
 

பிரிதவெ நிதனத்து
ஏங்குவெதில்தல வெகானம்
கதிரவென தகான
ககாதலயில் உதிக்கப்
பபெகாகிறபத.
 

இதறவெனுக்கு
ஏக்கமகாய் இருக்ககாதகா
வெடைம் பிடிக்கும்
பதவெததகதளபயல்லகாம்
விட்டவிட்ட
திரும்பெவும் பககாயிலில்
குடிபயறுகிறகான.
 

வெகாகனங்கள
பவெகத்ததக் குதறக்கினறன
சகாதலபயகார குளம் முழுவெதும்
பவெண்தகாமதரகள.

பூக்கள
பபெச ஆரம்பித்தகால்
யகாரகாவெது
சூடிக் பககாளவெகாரகளகா.
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கதரயின விதிதய
அழித்து அழித்து
எழுதுகிறது அதல.
 

மூடிய தககளுக்குள
மூச்சுத் திணறுகிறது
உலகம்.
 

எண்ண அதலகள
எழுந்து எழுந்து
அடைங்குகிறது
கதரதயத்
தகாண்டைபவெண்டபமனற
அதன பபெரகாவெல்
தணியபவெ இல்தல.
 

எல்தலயற்ற வெகானம்
அதலகள ஒதுக்கும்
நுதரயில் பிரதிபெலிக்கிறது.
 

பகளவிக்கு விதடைபதரியகாத
ககாற்று
அங்குமிங்கும் அதலகிறது.
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பதவெததகள சிறகுகதளத்தர
தயகாரகாகபவெ இருக்கினறன
எண்ணச் சுதம தகான
மனிததன பெறக்கவிடைகாமல்
தடக்கினறன.
 

கடைலின சுயசரிதததய
அதல வெந்து
கதரயில் எழுதிச்
பசல்கிறது.
 

வீட்டின மூடியிருக்கும்
கதவின வெழியகாக
இரவு எப்பெடி
பவெளிபயறுகிறது.
 

வெகாழ்க்தக நதியின
இயல்வு
ஓடிக்பககாண்படை
இருப்பெது.
 

இந்த உலகத்தில்
எந்த வெகாசல் வெழியகாக
மனிதரகள நுதழகிறகாரகள.
 

மனிதன பதகாதலத்தது
வெகாழ்தவெ மட்டமல்ல
சுவெரக்கத்தின
சகாவிதயயும் தகான.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன



10

சூரியன
இருதளத் பதடகிறது
ஆனகால் பெரிதி
உதித்தவுடைன
இருள அகனறுவிடகிறது.
 

உறக்கத்தில் தகான
கனவுப்பத்தகத்தத
வெகாசிக்க முடிகிறது.
 

சருகுகள
ககாற்றின ககால்கதளக்
பககாண்ட நடைக்கினறன.
 

நம்பிக்தக பவெரகதள
வெகாழ்க்தகப் பயல்
அதசத்துப் பெகாரக்கிறது.
 

ககாதல் கற்பெதன
சிறகு விரிக்க
கற்றுத் தருகிறது
பதகாற்கும் பபெகாது
நிதனவுகதளச் சகாகடிக்க
மதுதவெ நகாடை
பவெண்டியதகாய் இருக்கிறது.
 

ககாலியகான பககாப்தபெ
பதரியப்பெடத்துகிறது
அவென ககாதல் மதுதவெ
பெருகியிருப்பெதத.
 

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன



11

பிரககாசமகான சூரியதனவிடை
மினனும் நட்சத்திரங்கபள
வெகானுக்கு அழகு
பசரக்கினறன.
 

கதரயில்
எவ்வெளவு ககாலம்
ககாத்திருந்தகாலும்
சலனமற்ற கடைதல
ககாண முடியகாது.
 

நடைனம் பெயிலகாத
மயிலின நகாட்டியத்துக்கு
மவுசு அதிகம்.
 

பவெளியில் பபெய்யும்
மதழயில் நதனய
ககாற்று கததவெத்தட்டி
அதழத்தது.
 

மூடைப்பெடைகாத சகாளரத்தின
வெழிபய நிலவு
எட்டிப் பெகாரத்தது.
 

வெகாரத்ததகள
உரசிக் பககாண்டைதில்
பமளனம் உதடைந்தது.
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மதழ பபெய்தது
கிழிந்து பபெகான குதடை
வெழியகாக வெகானம்
பதரிந்தது.
 

பெட்டைகாம்பூச்சியின
வெருதகதய
பதகாட்டைத்துப் பூக்கள
ஆவெபலகாட
எதிரபெகாரக்கினறன.
 

நதியின பபெகாக்கில்
பசல்ல துடப்தபெ
வெலிக்ககாமல் இருந்தகாபல
பபெகாதும்.
 

விருப்பெமில்லகாவிட்டைகாலும்
கனவுலகில் வெகாழ்ந்து
பதகாதலக்க
பவெண்டியிருக்கிறது.
 

மதழ பபெய்து
இரண்ட நகாட்களகாகிவிட்டைது
பெளளத்தில் பதங்கியிருந்த
தண்ணீர அதத இனனும்
ஞகாபெகப்பெடத்திக் பககாண்டிருக்கிறது.
 

அதலகளின நடைனத்தத
யகாரும்
மிஞ்ச முடியகாது.
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எனது பககாப்தபெ
நிரம்பி வெழிகிறது
பமளனம் சூழ்ந்த
அதறயில் கடிககாரத்தின
டிக் டிக் ஓதச
பகட்கிறது.
 

அழகு கூடைபவெ
ஆபெத்தும் இருக்குபமன
பரகாஜகாச் பசடிதய
பெகாரத்தவுடைன பரிந்தது.
 

எடத்து வெந்த
குதடைதய விரித்தகால்
கிழிசல் அனறு
குதடைகளுக்குளபளயும்
மதழ பபெய்தது.
 

எந்த பவெதலதயயும்
ஈடபெகாட்டடைன பசய்வெபதப்பெடி
எனறு பசருப்ப ததப்பெவென
கற்றுக் பககாடத்தகான.
 

கூட்டப்பழுக்களின
கனவுகள
பெறப்பெததப் பெற்றியதகாகபவெ
இருக்கும்.
 

பூவின சுகுந்தம்
வெண்டகதள
வெகாபவெனறதழத்தது.
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ஏழு வெண்ணங்கதளக்
பககாண்ட இவ்வெளவு
பநரத்தியகாக யகார
வெரணமடித்தது வெகானத்துக்கு.
 

விதளயகாட்ட பபெகாருட்கதள
வெகாங்க பபெரம்
பபெச பவெண்டைகாம்
குழந்ததயின முகத்ததப்
பெகாரத்தகால் அதிகம்
பகட்கத் பதகானறகாது.
 

ககாரத்திதக தீபெத்தனறு
ககாற்பறகாட பபெகாரகாடிப்
பெகாரக்கினறன
அகல்விளக்குகள.
 

வீட்டக்கு வெந்தவுடைன
ககாபி தந்து உபெசரிப்பெவெரகளிடைம்
எப்பெடி கடைன பகட்பெது.
 

வெகாழ்க்தகயின
நிதரசனத்திலிருந்து
தப்பிப்பெதற்கு
கனவுகளில் வெகாழ
பவெண்டியிருக்கிறது.
 

எனறும் வெற்றகாத
ஓவியத்திலுளள நதி
ஓடிக் பககாண்டிருக்கும்
நதிதயப் பெகாரத்து
சிரித்தது.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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எனறும் வெற்றகாத
ஓவியத்திலுளள நதி
ஓடிக் பககாண்டிருக்கும்
நதிதயப் பெகாரத்து
சிரித்தது.
 

இரவின தனிதம
எனனகால் தூங்க முடியவில்தல
பபெகாழுது நகரும் பவெகம்
ஆதமபபெகால் இருந்தது.
 

தூக்கம் வெரவில்தல
பதருவில் இறங்கிபனன
எனபனகாட விழித்திருந்தது
ஒற்தற நிலகா.
 

விதரந்பதகாடி மதறகிறது
பபெகாழுதுகள
நீலவெகானத்தின பவெறுதம
எனதனச் சூழ்ந்து பககாளகிறது.
 

முழு நிலவு
பூமியின மீது
பவெளிச்சம் பெகாய்ச்சுகிறது
இதத ரசிக்ககாது
எப்பெடி கண்மூடி
உறங்குபவென
இந்த இரவில்.
 

மீன பககாத்திப் பெறதவெ
தண்ணீரில் ஏற்பெடத்திய
சிற்றதலகளில்
நிலகா தளும்பகிறது.

பமகாட்தடை மரத்தில்
பெழுத்த இதலபயகானறு
விழுவெதற்கு பநரம்
பெகாரக்கிறது.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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 நிசப்தத்தில் மூழ்கியிருக்கும்
ககாட்டின ஏககாந்தத்தத
மூங்கிலின அதசவு
பமளனத்தகால் கூரிய
பவெல் பெகாய்ச்சுகிறது.
 

அதலகடைல் எந்பநரம்
கதரதயத் தகாண்டபமன
யகாரகாலும் கணிக்க
முடியகாது.
 

நிலப்பெரப்ப நீரில்
மிதந்து பககாண்டிருக்கிறது
எப்பபெகாது பவெண்டமகானகாலும்
அது நீரில் மூழ்கும்.
 

இறந்தவுடைன ஆனமகா
நிரந்தரத்தத பநகாக்கி
பெயணிக்கிறது.
 

மரணத்ததப் பெற்றிபய
பலம்பிக் பககாண்டிருந்தகால்
வெகாழ்க்தக முழுதம
அதடையகாது.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன



17

பபெகாம்மலகாட்டைத்தில் நூலிதன
தனவெசம் தவெத்திருப்பெவெபன
விதியிதன நிரணயிக்கிறகான.
 

ககாலச் சுழற்சியில்
சிக்கி அழிவெதும்
மீண்படைழுவெதுமகாக இருக்கினறது
இவ்வுலகம்.
 

நிலத்தின மீது
பபெகாரத்தப்பெட்டைது பபெகால்
இருக்கினறது பெழுத்த இதலகள
முத்து முத்தகாக
அதன மீது பெடிகிறது
பெனித்துளி.
 

உலக நடைப்பகதள
தீரமகானிப்பெவென
ஆற்றங் கதரயில்
அதமதியகாக
உறங்கிக் பககாண்டிருக்கிறகான.
 

கனவுப் பெறதவெயின
எச்சத்தத விழித்தபின
துதடைத்துக் பககாளகிபறன.
 

இரவில் ஒபர ஒரு
நிலவு பெகலில்
ஒளிரும் ஒவ்பவெகாரு மலரும்
பூமியின நிலவெகாய்
இருக்கிறது.
 

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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தகாழப் பெறக்கும்
பெருந்தின கண்கள
இதரயின மீபத
இருக்கும்.
 

வெசந்தம் விதடை
பபெறப்பபெகாகிறது
இதலகபளல்லகாம்
சருகுகளகாகி உதிரப்
பபெகாகினறன.
 

நிதனவின பமலடக்குகளில்
வெரும் எண்ணங்கள
எனக்கு சிலுதவெதயப்
பெரிசளிக்கிறது.
 

பதருவிளக்குகள
அதணந்துவிட்டைன
பவெளிச்சம் பததவெயில்தல
இவ்வெழி எனக்கு
ஏற்கனபவெ பெழக்கப்பெட்டைதுதகான.
 

இரவுப் பபெகாழுதில்
மரத்தினடியில் நிழலகாடகிறது
அதத அலட்சியம்
பசய்யகாவிட்டைகால் பமற்பககாண்ட
ஒரு அடி கூடை
எடத்து தவெக்க முடியகாது
எனனகால்.
 

வீட்டினுள திருடைன
நுதழந்த துதளயிலிருந்து
முழு நிலவு பதரிந்தது.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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நடநிசியில்
வெபயகாதிக நகாய்
அலறியது அதன
ஊடருவும் கண்களில்
பபெய்களின அணிவெகுப்ப.
 

பவெரகதளப் பெகாரக்க
பவெண்டபமனறகால் நீ
முதலில் மரமகாக
பவெண்டம்.
 

ததலக்கு பமபல
இருக்கும் நிலதவெ
யகாரும் பதகாந்தரவெகாக
கருத மகாட்டைகாரகள.
 

நதிபயகாட்டைத்தில் மிதந்து
பசல்ல நீச்சல்
பதரிந்திருக்க
பவெண்டைகாம்.

நம்தம
மதழநீரிலிருந்து ககாப்பெகாற்றி
குதடை நதனகிறது.
 

இதழ் விரிக்கும்
பூக்கள அறியகாது
மணமக்கள பதகால்களிலகா
பிணம் பசல்லும் பெகாததயிலகா
எனறு.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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பெலூனகள
உருவெம் பபெற்றவுடைன
குழந்ததகளின தகயில்தகாவெ
அடைம்பிடித்தன.
 

குடகுடப்தபெக்ககாரன
வீட்டைகாளரகளின ஜகாதகத்தத
பட்டபட்டதவெப்பெகான
தன வெயிற்றுப் பெசிக்ககாக
அவெரகளிடைம்
தகபயந்தி நிற்பெகான.
 

மூங்கிலின
மரணபம
பல்லகாங்குழல்.
 

கதடைசி நகாளிலும்
முகம் மலரச்சியகாக இரு
உனக்கு இனபனகாரு
வெகாசல் திறக்கப் பபெகாகிறது.
 

ககாட்டக்குள மலரந்த
பூக்களின மணம்
ககாட்தடைபய
சுற்றிச் சுற்றி
வெரும்.
 

மரணக் கடைலில்
மிதக்கினற
பிணங்கள தகான
நகாமதனவெரும்.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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துனபெபமனறகாலும்
இனபெபமனறகாலும்
சுரக்கும்
கண்ணீரின சுதவெ
கரிப்பதகான.
 

ஒப்பெதனயற்ற
உனது முகத்தத
நகான எப்பபெகாது
பெகாரப்பெது.
 

நம்தம
ஒற்றறிய
சூரியபன நிழதல
நியமித்திருக்கிறகான.
 

ககாததல
உனனிடைம் பதரியப்பெடத்துவெது
எப்பெடிபயனறு நகான
ஒத்திதக பெகாரத்துக்
பககாண்டிருக்கிபறன.
 

அழுது பககாண்படை
பிறக்கும் உனதன
பூமி அரவெதணக்கிறது
இறந்து பககாண்படை
இருக்கும் உனக்கு
ஒப்பெகாரியகால்
பூமி உனனுடைனகான
பிதணப்தபெ அறுக்கிறது.
 

தகாகம் தீரக்கும்
தண்ணீரகாக மண்மீது
பபெகாழிந்து
தகானும் கதரந்து
பமகம் தியகாகம்
பசய்கிறது.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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சவெக்குழி
பவெட்டியவென
மண்சரிவெகால்
பததந்துபபெகானகான.
 

பசகாரக்கத்துக்கு
பசல்லும் பெகாதத
இருளதடைந்து இருந்தது
நரகத்துக்கு
பசல்லும் பெகாதத
ஒளிவிளக்குகளகால்
அலங்கரிக்கப்பெட்ட
இருந்தது.
 

பவெயில்
பககாளுத்தும் பபெகாது
நிழலில் தகான
தஞ்சமதடைய
பவெண்டியிருக்கிறது.
 

விளக்பகற்ற நீ
வெருவெதகால் பககாயிதலபய
சுற்றிச் சுற்றி
வெந்பதன உன
இதசவு கிதடைத்ததகால்
உண்டியலில் எனதனபய
நகான ககாணிக்தகயகாக
தந்பதன.
 

வெகாழ்க்தகயின
வெசீகரம் அதன
அடியகாழத்திற்கு நம்தம
ஈரக்கிறது.
 

கடைலில் ககால்
நதனக்ககாபத
பெகாற்கடைலில்
பெளளிபககாண்டிருப்பெவெனின
தூக்கம் கதலந்துவிடைப்
பபெகாகிறது.
 

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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பிறப்பக்கு முன
இறப்பக்கு பின
வெகாழ்க்தகப் பெக்கங்கதள
முழுவெதுமகாக வெகாசிக்க
முடியகாது.
 

வெகாழ்க்தகப் பெடைகு
பெகாரம் தகாங்ககாமல்
தண்ணீரில்
மூழ்குகிறது.
 

நீச்சல் பதரிந்தவெரகதள
பெறக்கவும்
பெறக்கத் பதரிந்தவெரகதள
நீந்தவும் விட்டவிட்ட
இதறவென பவெடிக்தகப்
பெகாரக்கிறகான.
 

ஞகாபெகங்கதள
பசமித்து தவெத்துக்
பககாண்படைன
நடைமகாடை முடியகாதபபெகாது
சற்பற ஓய்பவெடத்து
அதசபபெகாடவெதற்கு.
 

இதறவெனின
கண்ணீரத்துளிகள தகான
நட்சத்திரங்கள
அவெனுதடைய ககாதலியின
பநற்றிப்பபெகாட்டதகான
நிலகா.

பதகால்வி ஒரு
சம்மட்டியடி
பபெதலித்த நகான
எழுத்தில் பிதற்றுகிபறன.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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துரதிரஷ்டைசகாலி நகான
வெகாழ்க்தகயில் என முதற
வெரும்பபெகாது மட்டம்
பசயலிழந்து நினறுவிடகிபறன.
 

இதற தூதரகள
தகாங்கள
மரணித்த பினபதகான
மகாட்சிதம பபெற்றகாரகள.
 

ககாடகளிலிருந்து
மிதந்து வெரும் ரகாகம்
பதகாட்டில் குழந்ததகதள
தூங்கச் பசய்கிறது.
 

கதரக்கு பககாடத்த
வெகாக்தக
ககாப்பெகாற்றத்தகான
மீண்டம் மீண்டம்
வெருகிறது அதல.
 

எல்லகாவெற்தறயும்
அடித்து பசனறுவிட்டைது
பவெளளம்
மனிதரகள வெகாழ்ந்ததற்ககான
சுவெபடை இல்லகாமல்.
 

இரும்தபெப் பபெகானனகாக்கும்
ரசவெகாதத்தத
அறிந்து பககாண்டைவெரகளதகான
வீதியில் தபெத்தியமகாய்
அதலந்து பககாண்டிருப்பெது.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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பதவெகாலயத்தில் பஜபெம்
ஏபறடக்கப்பெடகிறது
பெங்கு பககாண்டைவெரகளின
பெகாவெங்கள
பமழுகுவெரத்திபயன
கதரகிறது.
 

பபெகாஸ்டைரில் சண்தடையிடம்
முக்கியப் பிரமுகரகதள
யகாபரனறு அறியகாது
அததத் தினனும் மகாடகள.
 

பிரியத்தத
பககாட்டிக் பககாண்டிருந்பதன
மதழ பபெகால
அது ககால்கதள
வெருடிச் பசனறது
கடைலுக்கு.
 

கனனமிட்டை வீட்டில்
மிச்சம் மீதி
எதுவுமில்தல
என அதறயில்
சிதறிக் கிடைக்கிறது
உன கடிதங்கள.
 

நீ வெகாசித்த
பத்தகத்தில்
அடிக்பககாட இட்டிருக்கிறகாய்
அதத நகான
வெகாசிக்க
பவெண்டபமனறு.
 

நீ உன இதயத்தில்
எனக்கு இடைம் தரகாமல்
பபெகாகலகாம் அதனகால்
எனது ககாதல் அதலகள
ஓய்வு பககாளவெதில்தல.
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எனது கல்லதறயில்
ககாத்திருக்கிபறன என
எழுதிதவெயுங்கள
யகாருக்ககாக எனறு
அவெள இறந்ததும்
பதரிந்துவிடம்.
 

பூக்கதள உதிரத்து
மரம் உனதன
ஆசிரவெதித்தது.
 

எவ்வெளவுதகான
அடித்து திருத்தி
எழுதினகாலும்
முற்றுப் பபெறகாமல்
பபெகாகிறது சில
கவிததகள.
 

பூமியில்
ககால் பெகாவெகாமல்
நடைக்கிறகாள
அவெதளப் பினபதகாடைரந்து
பசனற நகான
வியக்கிபறன.
 

பசடியில் இருந்தததவிடை
அவெளது கூந்ததல
அலங்கரித்த பபெகாதுதகான
அழககாயிருந்தது பரகாஜகா.
 

பககாடிக்கழியில்
ககாய்ந்த உன உதடை
எனதனப் பபெயர
பசகால்லி அதழத்தது.

இந்த நூலகத்தில்
உளள அதனத்து
பத்தகங்கதளயும்
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பெடித்துவிடைலகாம்
ஆனகால் உன மனதத
மட்டம் அறிந்து
பககாளள முடியகாது.
 

பதருவின அத்ததன
அசுத்தத்ததயும்
கழுவிச் பசனறது
மதழ.

விழித்ததும் வெந்து
சூழ்ந்துபககாளகினறன
கவெதலகள.
 

பதடி அதடைவெதற்கு
முனபபெ சித்தம்
கலங்கிவிடகிறது.
 

கதிரவென கடைலில்
நழுவெ
சகாத்தகானின ஆளுதகக்கு
ஆயத்தமகாகிறது உலகம்.
 

ஈமக்ககாட்டில்
மனிதரகள பதகாந்தரவு
இருக்ககாததகால் பபெய்கள
நிம்மதியகாக பெடத்துறங்கும்.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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கண் இதமக்கும்
ஒவ்பவெகாரு கணமும்
உலகம் மதறந்து
பதகானறுகிறது.
 

சதுரங்க
ககாய் நகரத்தலில்
பவெட்டண்டை பசதனகள
மீண்டம் வெந்து
விதளயகாடை முடியகாது.
 

மனப்பூட்தடைத் திறக்கும்
திறவுபககால் தனவெசம்
இருப்பெபத நல்லது என
கடைவுள முடிபவெடத்தகார.
 

சிந்ததனயகால்
தகவெரப்பபெறகாதது ஒனறு
உண்படைனறகால்
அது கடைவுள தகான.
 

பவெற்றியின சுதம
கனக்க
பதகால்வி கடைந்து
வெந்த பெகாதததய
அந்நியப்பெடத்தும்.
 

பிச்தசக்ககாரரகள
மிகுதியகாக இருக்கும்
நகாட வெல்லரசகாவெது
கனவில் மட்டபம.
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எதுவும் நிச்சயமில்தல
இங்கு ஆனகாலும்
திட்டைம் வெகுக்கிபறகாம்
முனகூட்டிபய.
 

சம்பெவெங்களின
வெதலப்பினனலில்
சிக்கித் தவிக்கிறகான
மனிதன.
 

அவெள வெதரந்து
தவெத்த பககாலம்
அழியகாமலிருக்க
நகான
குதடை பிடிக்கிபறன.
 

முக்கியத்துவெத்தத
இழந்த பிறகு
வெகாழ்வெதில்
அரத்தமிருக்ககாது.
 

சண்தடையிடம் பபெகாபதல்லகாம்
பதகானறுகிறது
எதிரவீட்டக்ககாரனுக்கு முனனகால்
நகாம் இறந்துவிடபவெகாபமகா எனறு.
 

விசுவெகாசத்திற்கும்
ஒரு விதல பககாடக்க
பவெண்டியிருக்கிறது.
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பதரதலில் வெகாக்கு
பசகரிக்க வீதிவீதியகாக
வெருபெவெரகள
பஜயித்தவுடைன
ஆட்பககாணரவு மனு
பபெகாட்டைகாலும்
அம்படைமகாட்டைகாரகள.
 

ஆத்தகா பபெகானததவிடை
அப்பெகாவுக்கு மீதச
பபெகானபத பபெருசகாய்
பதரிந்தது.
 

பமய்ச்சலுக்கு
ஏற்ற நிலத்தத
மந்தத ஆடகள
தீரமகானிப்பெதில்தல.
 

கடைவுள பெகாவெமனனிப்ப
பபெற்றுக் பககாண்டிருந்தகார
மதறப்பிற்கு உளபள
சகாத்தகான கடைவுளின
பிரகாரத்ததனதய
ககாது பககாடத்து
பகட்டக் பககாண்டிருந்தகான.
 

மரணம்
வீட்டினுள நுதழய
அதழப்ப மணியும்
அழுத்தகாது
அனுமதி பவெண்டியும்
நிற்ககாது.
 

வெகாரத்ததகதள
ஆயுதமகாக பெயனபெடத்துவெதகால் தகான
மனிதனுக்கு ஆயுள குதறகிறது.
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இல்லகாதவெரகளுக்கு
மனனன வெகாரி வெகாரி
வெழங்கியிருந்தகால்
பெகாதகாள அதறகளில்
பததயல் இருந்திருக்ககாது.
 

கடைவுள ஒரு கவிதத
எழுதியவென இறந்துவிடவெகான
பெதடைப்ப வெகாழ்து பககாண்டிருக்கும்.
 

ஆதித்தகாய்
சங்குகளிலிருந்து
பெகால் ஊட்டியது
சந்ததிகள
அடித்துக் பககாளவெதற்ககாகவெகா.
 

பெகலில்
உன நகக்குறியில்
நிலகா
ஒளிந்து பககாளகிறது.
 

அவெள எனமீது
அம்ப பதகாடக்கும்பபெகாது
எதிரக்க முடியகாமல்
ககாதல் எனதனத்
தடத்துவிடகிறது.

விபெரீதம் பரியவில்தல
விபெத்து நடைந்த லகாரியிலிருந்து
பபெட்பரகால் திருடபெவெரகளுக்கு.
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ககாற்றுக்கு ததலயகாட்டிக்
பககாண்டிருந்த இதலகள
ததரயில் சருககாகி
விழுந்தன.
 

எத்ததனப் பூக்கள
கனியகாகுபமனறு
யகாருக்கும் பதரியகாது.
 

சிறுகிதளயில்
வெந்தமரந்து இதளப்பெகாறும்
பெறதவெயின நனறி
பவெருக்கு உரித்தகாகுக.
 

தனனலம் சிறிதுமினறி
ககாற்றின பபெகாக்கிபலபய
அணிவெகுக்கினறன
பவெண் பமகங்கள.
 

பனிதரின குருதி
சிலுதவெயில் வெழிந்து
மண்ணில் விழுந்தது.
 

பபெருந்து பறப்பெட்டை
சில நிமிடைங்களில்
பதகாளில் சகாய்ந்த
பெக்கத்து சீட்டக்ககாரன
விடிகிற வெதர
எழபவெ இல்தல.
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33

பபெகாரகாளி தகயிலிருக்கும்
பபெனகா
வெகாதளவிடை வெலிதமயகானது.
 

பதய்வெம்
பபெச ஆரம்பித்தகால்
பககாயிலில்
கூட்டைமிருக்ககாது.
 

இலக்குகள
பனிதமகாக இருக்கும்
பபெகாது
வெழிகள ஏணிப்பெடிகளகாக
இருக்கினறன.
 

பபெசுகிறவெதனப் பெகாரத்து
பபெகாறகாதம பககாளகிறவென
ஊதமயகாக இருக்க
பவெண்டபமனறு
அவெசியமில்தல.
 

எனக்கு பமலகானவெரகள
உமிழும் எச்சில்
என மீது விழுகிறது
எனக்கு கீழகானவெரகள
பபெசும் பகழுதரகள
எனதன வெந்து
ஒருபபெகாதும் அதடைவெதில்தல.
 

வெகாழ்க்தக எனக்குத்
தங்கப் பததயதலத் தருகிறது
நகான உனக்கு
பவெளளிதயத் தரக்கூடை
பயகாசிக்கிபறன.
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பகட்டைவெரகள
அரிதகாரம் பூசுவெதில்தல
நல்லவெரகள முகமூடிதய
கழட்டவெதில்தல.
 

சட்டைம் எனற
ஒனறு இல்லகாவிட்டைகால்
சமூகத்தில் குற்றம்
எனபெபத இருக்ககாது.
 

வெகாழ்க்தக
சகாசுவெதமகானதல்ல
எல்லகாபம மகாதய
எனறகாகிவிட்டை பினப.
 

கந்தலகாதடைதய
தரித்தவென தகான
நீ உடத்தியிருக்கும்
பெகட்டைகான ஆதடைதய
பநய்திருக்கிறகான.
 

சகாத்தகானுக்கு
கீழ்பெடியவில்தல எனறகால்
உனது சிலுதவெதய
நீ சுமக்க பவெண்டியிருக்கும்.
 

மதலயளவு உணவு
உன எதிரில் இருந்தகாலும்
வெயிறு நிதறயத்தகான
உண்ண முடியும்.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன



35

வெதலயில் சிக்கிய
மீதன
கவ்விச் பசனறது
மீன பககாத்தி.
 

அவெள வெரும் வெதர
பெடித்துதற பெகாசிதய
ருசித்துக் பககாண்டிருந்தன
மீனகள.
 

குளத்தில்
துப்பரவுப் பெணியிதன
கூலி வெகாங்ககாமல்
பமற்பககாளகினறன
மீனகள.
 

விட்டக் பககாடத்துவிட்படைன
என நிழல் கூடை
இப்பபெகாது எனக்குச்
பசகாந்தமில்தல.
 

இந்த இரவு
எப்பெடி பெயணம் பசய்கிறது
எனறு உத்பதசிக்க
எனனகால் முடியவில்தல.
 

யகாரும் வெழிநடைத்தவில்தல
ககாற்றின பெகாதததய
நிச்சயிப்பெது யகார.
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வெகாரத்ததகள
நழுவிச் பசல்கினறன
நகான பசகால்ல வெந்ததத
எப்பெடி பரியதவெப்பபென
எதிரப்பெடம் நபெரிடைம்.
 

மனிதரகதள எதடைபபெகாடைத்
பதரிந்தவெரகள
வெகாழ்க்தகதய எதற்ககாகபவெகா
அடைகு தவெக்கிறகாரகள.
 

நதிதயத் கடைப்பெது
ஆபெத்து எனத் பதரிந்திருந்தும்
குதிதர மீது நம்பிக்தக தவெத்து
ஆற்றில் இறங்குகிபறன.
 

மரணம் பெற்றிய
பரிதல் வெருவெதற்குள
வெகாழ்வு அஸ்தமித்துவிடகிறது.
 

கணப்ப அருபக
அமரந்திருக்கிபறன
மனத்தின லககாதன
பிடிக்க இயலகாமல்.
 

எதத மறக்க
நிதனக்கினபறபனகா
அது நிதனவுக்கு
வெருகிறது.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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எத்ததன கூப்பெகாட
பபெகாட்டைகாலும்
மரணம் பெற்றிய பதிருக்கு
கடைவுள பெதில் பசகால்வெதில்தல.
 

பவெறுதம சூழ்ந்துபககாளகிறது
ஆதி சூனயம்
பககாஞ்சம் பககாஞ்சமகாக
விழுங்குகிறது எனதன.
 

ஆதிக்குயவென தகான
பெதடைத்த பபெகாம்தமகளகால்
திருப்தியுரகாமல்
மீண்டம் மீண்டம்
பெழகிப் பெகாரக்கிறகான.
 

எல்பலகாரும் ஏற்கனபவெ
இறந்தவெரகள தகான
பிணங்களகாகத்தகான
அதலகிபறகாம்.
 

வெகாழ்க்தக ரம்மியமகாக
கழிகிறது
வெண்ணத்துப் பூச்சியின
சிறகதசப்தபெ பெகாரக்க முடிகிறது
எப்பபெகாது அதன இறக்தககள
மண்ணில் வீழ்கிறது.
 

இயற்தக இருப்தபெபய
கவித்துவெமகாக ஆக்கி
தவெத்திருக்கிறது.
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கவிதத வெனத்தில்
நுதழந்தவெரகள
வெழி தப்பித்தகான
பபெகாகிறகாரகள.
 

தக ககால்களில்
விலங்கிட்ட
சமபயகாஜிதமகாக
பநருங்குகிறது
மரணம்.
 

கண்பண நுதழவெகாயில்
உடைலின வெகாசல் வெழிபய
நுதழபெவெதள வெலுக்கட்டைகாயமகாக
பவெளிபயற்ற முடியவில்தல.
 

இரவுப் பெயணத்தில்
வெழியனுப்பிவிட்டச்
பசனறு விட்டைகாரகள
துதண வெருவெது
நகாபடைகாடி நிலகா
மட்டபம.
 

ஆயுள குதறவு
எனறகாலும் மரணத்தின
அருககாதமயில் சிறகடித்துப்
பெறக்க வெண்ணத்துப்பூச்சியகால்
மட்டபம முடிகிறது.
 

இந்த மணல் வீட்டில்
குடிபயறத்தகான
கடைவுள ஆதசப்பெடகிறகார.
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மகாநகரத்தில்
விலகாசம் பகட்ட
அதலபெவெரகபளகாட
ககாற்றும் பசரந்து
பககாளகிறது.

பிறதரக் கவெரக்கூடிய
ஒரு அம்சமும்
உனனிடைம் இல்தல
அதுபபெகாதும் எனதன
நீ கவெரந்ததற்கு.
 
 

நதியின பபெகாக்கிபலபய
பசனறகால்
கடைதல அதடைந்துவிடைலகாம்.
 

இதலயகாய் இருக்கும்பபெகாது
அண்ணகாந்து பெகாரத்தவெரகள
சருககாய் கீபழ கிடைந்தபபெகாது
ககாலகால் மிதித்தகாரகள.
 
 

பவெண்டதல்
நிதறபவெறும்பபெகாது
கல் கடைவுளகாகிறது.
 
 

கண்தண பநகாக்கினகாள
ககாதலில் விழுந்பதன
கல்யகாணமகாகிப் பபெகாய்விட்டைகாள
பபெகாததயில் மிதந்பதன.
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உங்கள வெகாழ்க்தகதய
அடைகு தவெத்து விடைகாதீரகள
விதலபககாடத்து வெகாங்க
தயகாரகாய் இருப்பெவெரகளிடைம்.
 
 

வெலியுறுத்தி
திணிக்கப் பெகாரக்ககாதீரகள
விரும்பி ஏற்றுக்
பககாண்டைதற்கு இருக்கும்
மதிப்பபெ பவெறு.
 
 

ககாதலில் பதகாற்றவெரகள
கல்லதறயில் கூடை
நிம்மதியகாக உறங்குவெதில்தல.
 
 

நீ இருப்பெகாயகானகால்
நரகம் கூடை
எனக்கு சுவெரக்கம் தகான.
 
 

ஊக்க மருந்து
எடத்துக் பககாளளகாமபலபய
ககாலச் சக்கரம்
எவ்வெளவு பவெகமகாக
ஓடகிறது.
 
 

கடைந்து வெந்த
பெகாதததய நிதனத்துக்
பககாண்டைகால்
அதிககார மமதத
பதகானறபவெ பதகானறகாது.
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விழிப்பக்கும் உறக்கத்திற்கும்
இதடைபய அகந்தத பசத்துப்பபெகானது
கண்விழித்ததும் ஓடிவெந்து
பதகாளில் அமரந்து
பககாளகிறது.
 
 

சிறு பெகாரதவெ நீ
வீசினகால் பபெகாதும்
இந்த வீதிபயல்லகாம்
பதனகாறகாய் ஓடம்.
 
 

ஓடிச் பஜயித்தவெரகள
மஞ்சத்துக்கு அதழக்கிறகாரகள
ஓடிக் கதளத்தவெரகள
ககாதல் விண்ணப்பெம்
எழுதுகிறகாரகள.
 
 

ககாதல் சிதறயில்
அகப்பெட்டக் பககாண்டைவெரகளுக்கு
விடததலபய கிதடையகாது.
 
 

இபயசு அதில்
மரித்திருக்ககாவிட்டைகால்
சிலுதவெக்கு இந்த
மகத்துவெம் கிதடைத்திருக்ககாது.

பிறதரக் கவெரக்கூடிய
ஒரு அம்சமும்
உனனிடைம் இல்தல
அதுபபெகாதும் எனதன
நீ கவெரந்ததற்கு.
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நதியின பபெகாக்கிபலபய
பசனறகால்
கடைதல அதடைந்துவிடைலகாம்.
 

இதலயகாய் இருக்கும்பபெகாது
அண்ணகாந்து பெகாரத்தவெரகள
சருககாய் கீபழ கிடைந்தபபெகாது
ககாலகால் மிதித்தகாரகள.
 
 

பவெண்டதல்
நிதறபவெறும்பபெகாது
கல் கடைவுளகாகிறது.
 
 

கண்தண பநகாக்கினகாள
ககாதலில் விழுந்பதன
கல்யகாணமகாகிப் பபெகாய்விட்டைகாள
பபெகாததயில் மிதந்பதன.
 
 

டைகாஸ்மகாக்கில்
பககாண்டைகாடவெதற்கு
கூடபெவெரகதளவிடை
திண்டைகாட்டைத்திற்கு
மதுதவெ நகாடபெவெரகபள
அதிகம்.
 
 

உளி கல்லுக்கு
உருவெம் பககாடத்தது
மனிதனின பெகாரதவெபயகா
அததவிடை
மகத்துவெம் மிக்கது.
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விதனப்பெயதன
அனுபெவிப்பெதற்கு ககாத்திருப்பெபத
மனித வெகாழ்க்தகயகாகிப் பபெகானது.
 
 

கடைலில் ககால்
நதனக்கும் பபெகாது
கவெனமகாய் இருங்கள
அதலவெந்து குழிபெறிக்கும்.
 
 

ககாற்று
கட்டியதணக்கத் துடிக்கிறது
பவெட்கத்தினகால்
மரம் பவெண்டைகாம் எனறு
ததலயதசத்து மறுக்கிறது.
 
 

அவெள நட்சத்திரங்களின
எண்ணிக்தகதய அறிந்து
வெரச் பசகானனகாள
நகானும் பித்து பிடித்து
எண்ணத் பதகாடைங்கிபனன
சில நகாழிதககளில்
அவெதள மறந்து
வெகானத்தின அழகில்
மனதத பெறிபககாடத்துவிட்படைன.
 
 

உங்கள வெகாழ்க்தகதய
அடைகு தவெத்து விடைகாதீரகள
விதலபககாடத்து வெகாங்க
தயகாரகாய் இருப்பெவெரகளிடைம்.
 
 

வெலியுறுத்தி
திணிக்கப் பெகாரக்ககாதீரகள
விரும்பி ஏற்றுக்
பககாண்டைதற்கு இருக்கும்
மதிப்பபெ பவெறு.
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விழிப்பக்கும் உறக்கத்திற்கும்
இதடைபய அகந்தத பசத்துப்பபெகானது
கண்விழித்ததும் ஓடிவெந்து
பதகாளில் அமரந்து
பககாளகிறது.
 
 

சிறு பெகாரதவெ நீ
வீசினகால் பபெகாதும்
இந்த வீதிபயல்லகாம்
பதனகாறகாய் ஓடம்.

ஓடிச் பஜயித்தவெரகள
மஞ்சத்துக்கு அதழக்கிறகாரகள
ஓடிக் கதளத்தவெரகள
ககாதல் விண்ணப்பெம்
எழுதுகிறகாரகள.
 
 

ககாதல் சிதறயில்
அகப்பெட்டக் பககாண்டைவெரகளுக்கு
விடததலபய கிதடையகாது.
 
 

இபயசு அதில்
மரித்திருக்ககாவிட்டைகால்
சிலுதவெக்கு இந்த
மகத்துவெம் கிதடைத்திருக்ககாது.

பசகால்லிவிடைலகாம் தகான
ஏற்க மறுத்துவிடவெகாபயகா என
எண்ணி உனதனச்
சுமந்ததலகிபறன.
 

உனக்ககாக ககாத்திருக்கும் பபெகாது
பதகாட்டைத்துப் பூக்கள கூடை
எனதன ஏக்கத்பதகாட
பெகாரக்கிறது.
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இந்த மதழத்துளி
எனன தவெம் பசய்தபதகா
உன பமனிதய நதனக்க.

நீ அலங்ககாரம்
பசய்து பககாளள
நிதலக்கண்ணகாடிதயப் பெகாரக்கிறகாய்
உன பிம்பெங்கதள
நகான கண்ணகாடியில்
சிதற தவெக்கிபறன.
 
 
எவ்வெளவு நகாள
பெகாரதவெயகாபலபய
பபெசிக் பககாண்டிருப்பெது
பநரடியகாகப் பபெச பவெண்டம்
என எண்ணினகாபல
தககள நடங்கத்தகான
பசய்கிறது.
 
 
உனது
பெகாரதவெ அம்பகள
எத்ததன முதற
எனதன வீழ்த்தியிருக்கிறபதனறு
அம்பகதள எண்ணிப்
பெகாரத்துக் பககாளகிபறன.
 
 
இந்த நிலகாவின கிரணங்கள
உன மீதும் விழும் எனபெதகாபலபய
அண்ணகாந்து வெகான பெகாரத்துக்
பககாண்டிருக்கிபறன.
 
 
உனக்ககாக
தகயில் ஏந்தி வெந்த
ஒற்தற பரகாஜகா
நீ வெரகாமபலபய
வெகாடிப் பபெகாய்விட்டைது.
 
 
ஊபர பதய்வெமகாக
பபெகாற்றுகிறது உனதன
வெணங்கும் பெக்தனகாக
எத்ததன நகாள
ககாலம் கழிப்பெது.
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உனதனச் சந்தித்த
பிறகு தகான
வெகாழ பவெண்டம் எனற
ஆதசபய பிறந்தது.
 
 

வெகாழ்க்தக விதரந்பதகாடகிறது
குறுகிய வெகாழ்நகாளில்
ககாதலிப்பெது குற்றமகா எனன?
 
 

பசடிகளில் இருக்கும் பபெகாது
இல்லகாத கரவெம்
நீ சூடம் பபெகாது வெந்துவிடகிறது
பரகாஜகாவுக்கு.
 
 

உன உதட்டிலிருந்து
பவெளிவெரும் வெகாரத்ததகள
பெட்டைகாம்பூச்சிகளகாக
பெறந்து பசல்கினறன.
 
 

கதிரவெதன வெகாபவெனறதழக்கிறது
மலரகள
நீ இனனும் பதகாட்டைகாற்சிணுங்கியகாகபவெ
இருக்கிறகாய்.
 
உனதனத் தவிர
எல்பலகாருக்கும் பதரியும்
நகான உனதனக் ககாதலிப்பெது.

கண் இதமக்ககாமல்
பெகாரத்துக் பககாண்டிருந்பதன
உன பதகப்பெடைத்தத
உனக்கு பதரபயறியிருக்குமகா?
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உனதன மிக அருகில்
பெகாரத்த பபெகாது
சிதலயகாகி நினறுவிட்படைன.
 
 

அவெள எனக்கு
பதய்வெமகாகத் பதரிகிறகாள
நகான அவெளுக்கு
எனனவெகாகத் பதரிகிபறபனகா.
 
 

எனது வெகான வீதியில்
நீ ஏன ரதத்ததச்
பசலுத்துகிறகாய்.
 
 
 
 

ஒரு மதழ நகாளில்தகான
உனதன முதல் முதறயகாக
பெகாரத்பதன
உனதன மறக்க
நிதனக்கும் பபெகாபதல்லகாம்
மதழ வெந்து
ஞகாபெகப்பெடத்திவிடகிறது.
 
 

நீ பெட்டைகாதச
பெற்ற தவெத்தகாய்
என இதயமல்லபவெகா
பவெடித்துச் சிதறுகிறது.

பபெகாக்கிஷத்தத
பபெட்டைகத்தில் பசகரித்து
தவெத்திருக்கிபறன
உனதன நிதனவுபெடத்தும்
அதனத்ததயும் அதில்
பசமித்து தவெத்திருக்கிபறன.
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உனது தரிசனம்
கிதடைக்கப் பபெற்ற
ஒவ்பவெகாரு நகாளிலும்
ஒரு ரூபெகாதய உண்டியலில்
பபெகாட்டிருக்கிபறன
உண்டியல் நிரம்பெக் ககாபணகாம்.
 
 

நகான அதறக் கததவெத்
தட்டிபனன
பதவெதத கததவெத் திறப்பெகாள
எனறறியகாமல்.
 
 

பககாயில் பிரககாரத்ததக்
சுற்றுகிபறன
சந்நதியில் நினறிருக்கும்
உனதனயும் பசரத்து.
 
 

ககாதலுக்கு சினனம்
இருக்குது ககாதலித்தகால்
ஏபனகா ஊர கூடி நினறு
எதிரக்குது.
 
 

ககாதல் பெடைகில்
ககாதலரகள யகாருமற்ற
தீதவெ பநகாக்கி
பெயணிக்கிறகாரகள.

ககாதலுக்கு பககாயில்
கட்டினகால் அது
ககாதலிக்கும் பசரத்துக்கட்டியது
பபெகாலகாகுமகா.
 
 

இந்தக் கணத்தில்
நிதனத்துப் பெகாரக்கிபறன
என ககாதலுக்ககாக தூது
பசனறவெதன.
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பமகாட்தடை மகாடியிலிருந்து
அவெள நிலதவெப் பெகாரத்தகாள
நகான அவெதளப் பெகாரத்பதன.
 
 

ஓவியம் உயிர பபெற்று
வெந்தது பதரியகாமல்
அவெதளப் பினபதகாடைரந்பதன
அவெபளகா சித்திரத்துக்குளபள
பசனறு மதறந்தகாள.
 
 

எல்பலகாரும்
தகவிட்டவிட்டைகாரகள எனதன
ககாததலத் தவிர.
 
 

குலபதய்வெத்துக்கு
பதரிந்திருக்கும் நகான
பெலி ஆடைகா எனறு.

எல்பலகாரும் அண்ணகாந்து
கலசத்ததப் பெகாரத்துக் பககாண்ட
இருக்கிறகாரகள நகாபனகா
கண்பணதிபர பதய்வெத்ததப்
பெகாரத்துக் பககாண்ட இருக்கிபறன.
 
 

ககாகிதத்தில் உன
நிழல் விழுந்த பபெகாது
கவிததயகாகி இருந்தது.
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கரப்பெகானபூச்சிதயக்
ககாணும் பபெகாபதல்லகாம்
நீ ஓபடைகாடி வெந்து
எனதனக் கட்டிக் பககாளகிறகாபய
எனன பசய்ய.
 
 

சுயம்வெரத்தில்
எனதனப் பபெகால்
ஒனபெது பபெர வெந்தகாலும்
நீ எனதனக்
கண்டபிடித்து விடவெகாய்.
 
 

சகாதலபயகாரம்
மரங்கதள நடவெபதல்லகாம்
உனக்கு நிழல்தரத் தகானகா?
 
 

திருவிழகாக் கூட்டைத்தில்
பதகாதலந்து
பபெகாகக் கூடியதகா
எனது ககாதல்.

எத்ததன ததடைகள
வெந்தகாலும் விதி
நம்தம ஒனறு
பசரக்கும்.

தூரத்தில் மினனல்
மதழ மனிதன
தன பெரிவெகாரத்துடைன
வெந்து பககாண்டிருக்கிறகான.
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ஒனதறப் பெகாரத்து
வியக்கும் பபெகாது
எங்கிருந்பதகா குழந்தததம
எட்டிப் பெகாரக்கிறது.
 
 

அதலக்கழிக்கும் ககாற்றுக்கு
ததலவெணங்கி நிற்கினறன
சருகுகள.
 
 

தயகாரகாய் இருக்கிபறன
மரண ஆற்று பவெளளம்
எப்பபெகாது பவெண்டமகானகாலும்
என வீட்தடை
மூழ்கடிக்கலகாம்.
 
 

யுக சுழற்சியில்
என மனம் சிக்கிக் பககாண்டைது
இருந்தகாலும் என ககால்களுக்கு
பெழக்கப்பெட்டை பெகாதத தகான இது.

கவெனமகாய் இருங்கள
வெசந்தம் வெருவெதற்ககான
அறிகுறிகள பதரியவில்தல.
 
 

பபெகாற்குவியல்களுக்கு
பமபல பிச்தசக்ககாரன
ககாலம் ககாலமகாக
தகபயந்திக் பககாண்டிருந்தகான.
 
 

வெகாரத்தத ஒரு ஆயுதம்
எய்பெவெபர முழுப் பபெகாறுப்பபெற்க
பவெண்டம் விதளவுகளுக்கு.
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வெகாழ்க்தகயில்
தகாம் பதரிந்பத
பசய்த தவெறுகள
தமக்கு முனபன
ஓடிப்பபெகாய் நரகத்தின
கததவெத் தட்டகினறன.
 
 

ஒரு தடைதவெ
மனனிக்கலகாம் அததபய
பெழக்கப்பெடத்திக் பககாண்டைகால்
தவெறு பசய்பெவெனுக்கு
பெயம் வெரகாது.
 
 

ஒரு தடைதவெக்கு
இரு தடைதவெ  எண்ணிப்
பெகாரத்துக் பககாளள
பவெணும் ஏபனனில்
நம்பிக்தக தவெத்தவெரகளதகாம்
நம்தம
நட்டைகாற்றில் தவிக்க விடவெகாரகள.

அறியகாமல் கூவுகிறது
பசவெல் பபெகாழுது பலரகாத
பவெதளயில்.
 
 

அந்தி வெகானத்தில்
பவெளிச்சம் ஓய்பவெடக்க
இருள எல்பலகாருதடைய
அந்தரங்கத்திலும்
எட்டிப் பெகாரக்கிறது.
 
 

ஜீவிதத்தில் சுதமயகாயிருந்தது
தற்பககாதலக்குப் பிறகு
வெசிக்க ஓர உடைதலத் பதடது.
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அறிதவெப் பகட்டை அல்ல
பெளளிகள
பதரச்சி பபெறபவெ
தயகார பசய்கிறது
மகாணவெரகதள கல்வி
நிறுவெனங்கள.
 
 

சிறகாரகள தகபயந்துவெதத
பெகாரக்கும் பபெகாபதல்லகாம்
மகாட பமய்க்கத்தகான
நீ லகாயக்கு எனறு பசகால்லி
தனனிடைம் பெடித்த
மகாணவெதண முதுகில்
பிரம்பெகால் அடித்தது
இனறு ஏபனகா வெலித்தது.
 
விவெசகாய நிலத்தத
பிளகாட் பபெகாட்ட விற்கும்
பபெகாது பயகாசிக்க பவெண்டம்
பபெரம் பெடிந்தகால்
பூமித் தகாதய விற்கும்
ஈனச் பசயதல நகாம்
பசய்யலகாமகாபவெனறு.
 

பெரிசுப் பபெகாருட்கள
நிதனவுபெடத்துகிறது
மறக்க நிதனத்த உனதன.
 
 

பநருப்தபெக் கண்ட பிடிக்ககாத
ககாலங்களில் மனிததன
மண்தகான தினறிருக்கும்.
 
 

பவெளிநகாட்ட பவெதல
என மகளிடைபம
அறிமுகப்பெடத்திக் பககாளள
பவெண்டியிருக்கிறது எனதன.
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வெயிற்றுப்பெகாடதகான
தகபயந்த தவெக்கிறது
அகந்தததய பககானறுவிட்ட
திருபவெகாட ஏந்துகிறகாரகள
பிச்தசக்ககாரரகள.
 
 

நீங்கள பெகாரப்பெது
சித்திரத்தினுளபள உளள
தீபெச்சுடைதர
ஓவியனின வெயிற்றில் எரியும்
பெசிபநருப்தபெ யகாரகாவெது
உணவிட்ட அதணயுங்கபளன.
 
 

இந்த ஓவியம்
எனதன பதகாந்தரவு பசய்கிறது
கண்தணவிட்ட அகல
மறுக்கிறது இததனத் தகான
சங்கரன மகாதய எனறகாபனகா.

அவெதனப் பெகாரப்பெபத
அபூரவெம் தகான
பெதடைத்ததல முடித்துவிட்ட
எந்த ஆற்றங்கதரயில்
உறங்குகினறகாபனகா.
 
 

கதடைக்கு பவெளிபய
வீசிபயறியப்பெடம் டீ கப்தபெ
பபெகாறுக்கி எடத்துப் பபெகாய்
பிதழப்ப நடைத்தும் அவெனுக்கு
கட்டைத்தில் எனன
கிரகக் பககாளகாபறகா.
 
 

பெகாவெப்பெட்டை நகாட்டில்
முக்ககால்வெகாசி பபெர
தரித்திரத்தில் உழலுகிறகாரகள
மீதி ககால்வெகாசி பபெர
கவெரபமண்ட் பசவெகரகள.
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கவெனமகாய் இருங்கள
ககாத்திருத்தல் ஒனதறத் தவிர
பவெபறததயும் இதறவென
நம்மிடைம் எதிரபெகாரப்பெதில்தல.
 
 

விடியலில் மனம்
கணக்கு பெகாரக்கும்
மகாதலயில் தகபயந்தும் நிதல
ஏற்பெட்டவிட்டைபதபயன
மனம் இரபவெல்லகாம்
கண்ணீர வெடிக்கும்.
 
 
எனனிடைம் பகளவிகளகாலகான
மகாதல ஒனறு இருக்கிறது
யகாருக்கு அதத அணிவித்தகாலும்
அவெரகள பதகாளில்
பகட்ககாமபலபய வெந்தமரும்
பவெதகாளம்.

சிவென கவெனம்
சக்தியிடைம் திரும்பெ ஏங்குகிறகாள
அவெபனகா சத்தியத்ததக் ககாப்பெகாற்ற
ககாபெகாலிக கூட்டைத்தினரிதடைபய
மதறந்து மதறந்து பதகானறுகிறகான.
 
 

மல்லுக்குநிற்க
பசகால்லிக் பககாடக்கினறகாரகள
நகாட ககாடைகாகும் பபெகாது
சரணகாலயம் தீரவெகாகுமகா.
 
 

விடவித்துக் பககாளவெது நல்லது
எல்லகாவெற்தறயும் பதகாளில் சுமந்தகால்
கதடைசியில் அவெதனச் சுமக்க
ஆள வெந்துவிடம்.

உன ஞகாபெகங்கள
நிழலகாடம் பபெகாது
எதடையற்று ககாற்றில்
மிதக்கிறது என இதயம்.
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ககாதல் மதழயில்
நதனந்து பககாண்டிருக்கிபறன
தயவுபசய்து
குதடை பிடிக்ககாதீரகள.
 
 

எனதன
ககாதல் பவெளளத்தில்
தளளிவிட்ட
நீ கதரபயகாரமகாக
பசனறு பககாண்டிருக்கிறகாய்.
பதவெததகள
பெறந்தல்லவெகா பபெகாவெகாரகள
நீ நடைந்து பபெகாகிறகாய்.
 
 

உனதனவிடை பபெரழகிகள
இருக்கிறகாரகள தகான
ஆனகால் உனதனப் பெகாரத்ததும்
என மனம்
கற்பூரமகாய் கதரந்துவிடகிறது.
 
 

எனபனனனபவெகா
பபெச பவெண்டபமனறு
எண்ணிக் பககாளகிபறன
உனதனப் பெகாரத்தவுடைன
எனதனபய மறந்து பபெகாகிபறன.
 
 

பபெருந்துக்ககாக ககாத்திருக்கும்
உனதன
அந்த இந்திரன ககாணவில்தல
உனதன நிதனத்து
தபெத்தியமகானவெரகளின பெட்டியலில்
எனதனயும் பசரத்துக் பககாள.
 
 

எத்ததன பஜனமம்
ககாத்திருக்க பநரந்தகாலும்
பெரவெகாயில்தல நீ என
ககாதலியகாவெதற்கு.
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இருளில் நீ
நடைந்து வெரும் பபெகாது
வீதிபயங்கும்
பவெளிச்சம் பவெளளமகாய்
பெகாய்கிறது.

எட்டை நினறு எனதன
சுட்படைரிக்கிறகாய்
அருகில் வெந்ததும்
உன கண்களிலிருந்து
நகான மதறந்து விடகிபறன.
 
 

உன சிறு
பனனதகககாகத்தகான
நகான தினமும்
தவெம் கிடைக்கிபறன.
 
 

யகாருக்கும் கிதடைக்ககாத
பெகாக் கியம்
நீ கூந்தலில் சூடியுளள
பூவுக்கு கிதடைத்திருக்கிறது.
 
 

பெரஸில் உளள
உன பதகப்பெடைத்தத
அவ்வெப்பபெகாது
பெகாரத்துக் பககாளபவென
எனது எனரஜி மீட்டைரின
அளவு குதறயகாமலிருக்க.
 
 

பவெளளிக்கிழதமயகானதும்
பககாயிலுக்கு வெருவெகாய்
வெரம் பவெண்டி வெகாயிலில்
ககாத்திருப்பெவெதன ஏபறடத்து கூடை
பெகாரக்ககாமல் பசல்வெகாய்.
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ஆயிரம் பபெண்களுக்கு
மத்தியில் உனது
பககாலுசின ஓதச
உனதன எனக்கு
ககாட்டிக் பககாடத்துவிடம்.

தனதன மறந்த
உறக்கத்தில் கூடை
மனம் விழித்திருக்கிறது
உன வெரதவெ எதிரபெகாரத்து.
 
 

ககாதல் சிதறயில்
எண்ணற்ற தகதிகள
தப்பிக்கும் முயற்சி
யகாருக்கும் தககூடைவில்தல.
 
 

ஆயிரம் பத்தகங்கதளப்
பெடித்திருந்தகாலும் வீபண
அவெளின மனக்கததவெ
திறப்பெதற்குரிய உபெகாயம்
எதிலும் பசகால்லப்பெடைவில்தல.
 
 

மீண்டம் மீண்டம் வெந்து
அவெளுதடைய பககாலுசின
ஓதசதய பகட்டச் பசல்கிறது
அதலகள.
 
 

என மனஊஞ்சலில்
உட்ககாரந்து ஆடை
அவெதளத்தவிர யகாருக்கும்
அருகதத இல்தல.
 
 

அவெள வீட்ட
அதழப்ப மணிதய
அழுத்துகிபறன
பதகாந்தரவெகாக நிதனப்பெகாபளகா
என எண்ணிக் பககாண்படை.
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ஓவியத்திலிருந்து
உயிரபபெற்று வெந்தவெள
எனதனயும் அதழத்துக்
பககாண்ட ஓவியன
தகயிலுளள தூரிதகக்குள
நுதழந்தகாள.
 
 

ககாதலரகதள
இறப்ப கூடை பிரிக்கக்கூடைகாது
எனற எண்ணத்தில்
எழுப்பெப்பெட்டைது தகான
தகாஜ்மஹகால்.
 
 

அவெரவெர எல்தலதயத்
தகாண்டைகாமல் இந்நகாளவெதர
ககாதலின பனிதத்ததக்
ககாக்கிபறகாம்.
 
 

அவ்வெப்பபெகாது நீ
பெகாரதவெதய வீசிவிட்டச்
பசல்கிறகாய்
அடிமனதில் ஏற்பெடம்
ஆழிப்பபெரதலயில் சடைலமகாய்
மிதக்கிபறன நகான.
 
 

சில சமயங்களில்
நியூட்டைனின மூனறகாம் விதிதய
பபெகாய்யல்ல எனறு
நிரூபிக்கிறகாள.
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அவெதளக் ககாணகாமல்
திரும்பம் பபெகாது
திருவிழகாவில் பதகாதலந்து
பபெகானவென முகம் மகாதிரி
ததலதய பதகாங்கப்பபெகாட்டக்
பககாண்ட
வீட்டினுள நுதழகிபறன.
பெற்றதனத்ததயும்
துறந்துவிட்படைன
உனதனயும் துறக்கச்
பசகால்லும் துறவு
எனக்குத் பததவெயில்தல.
 
 

திருவிளக்குகள
அதணந்து பபெகாகும் முனப
அடியவெரகளின
பவெண்டதல்கள நிதறபவெறட்டம்.
 
 

எத்ததன முதற
பவெண்டமகானகாலும் பிரககாரத்தத
சுற்றி வெகா
அவெதகாரங்கள பிறந்தகாலும்
அவெஸ்ததப்பெடைத்தகான
பவெண்டம்.
 
 

ககாதலர தினத்தில்
ககாததல விடை உயரவெகான
பெரிசு எதவெ இருக்கமுடியும்.

கதர மீது
பககாண்டை பவெட்தக
இனனும் தணியவில்தல
கடைலுக்கு.
 
 

அவெள நடைந்துவெரும்
பபெகாபதல்லகாம்
வெகான மதழக்கு
பமகம் குதடை பிடிக்கிறது.
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பெட்டைகாம்பூச்சிதய
பினபதகாடைரந்து பசனறகால்
அதன குதூகலத்திற்கு
ககாரணம் கண்டைறிய
முடியகாதகா?
 
 

நதிபவெளளத்தத
கடைக்க உதவியதற்ககாக
பெடைதக பதகாளில்
சுமந்ததலய முடியுமகா?
 
 

தூக்கத்தகால்
மறக்கடிக்கப்பெட்டைதவெபயல்லகாம்
விழித்த பினப
வெரிதசகட்டி வெந்து சிரிக்கினறன.
 
 

இந்த
விசகாலமகான பதகாட்டைத்தில்
எந்த மலரிலிருந்து
நறுமணம் கமழ்கிறது.
 
 

வெகானவில்லிலிருந்து தகான
பிறந்தன
எண்ணற்ற வெண்ணங்கள.
 
 

தகதட்டபெவெரகள தகான
பமதடைப் பபெச்தச
முடித்து தவெக்கினறகாரகள.
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எதிரப்பெடம்
மனிதரகளிடைம் நீங்கள
விலங்குகதளக் கண்டைகால்
கூண்டக்குள பெதுங்கிக்
பககாளளுங்கள.
 
 

பபெகாய்களுக்கு
பககாடி பிடிக்கிறீரகள
உண்தம உங்கள வீட்ட
கததவெத் தட்டினகால்
உறங்கிக் பககாண்டிருக்கிறீரகள.
 
 

பெகாரதவெக்கு பூ
மட்டபம பதரியும்
பெறித்தகால் முட்கள
தகான இருப்பெதத
உணரத்தும்.
 
 

விளக்குகதள
எரிய விடைகாத ககாற்று
பெற்றிய தீதய
அக்கம் பெக்கபமங்கும்
பெரப்பம்.
 
 

உயிரகளின இயக்கம்
முடைங்கிய இருளில்
நட்சத்திரங்கள வீட்டின
கததவெத் தட்டம்.
 
 

பவெற்றி, மகுடைம் தரலகாம்
ஆனகால் பதகால்வியகாபலகா
சிகரம் பதகாடைலகாம்.
கனவு மயிலிறககாய்
வெருடம் கண் விழித்ததும்
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வெகாழ்வு பெலிபீடைத்திற்கு
அதழத்துச் பசல்ல
கழுத்தில் மகாதல பபெகாட்ட
அரிவெகாதள
சகாதண தீட்டம்.
 
 
வெகாழ்க்தகப் பத்தகத்தில்
சிறிது சுவெகாரஸியம் குதறந்தகாலும்
உனக்கு எழுதுபககால் தரப்பெடம்
அதில் குருதிதய நிரப்பி
நீபயகாரு பத்தகத்தத எழுதபவெண்டம்.
 
 
வெகாசிப்தபெ நிறுத்தி
விடைகாதீரகள
டைகாஸ்மகாக்ல் இப்பபெகாதுளள
கூட்டைபம பபெகாதும்.
 
 
அருள வெகாக்கு பசகால்லும்
பூசகாரிக்குத் பதரியகாது
எதிபர நிற்பெவெர
கடைவுபளனறு.
 
 
மனம் பினனும்
வெதலயில் தகான
மனிதரகள சிக்கிக் பககாளகிபறகாம்
நம்தம கருவியகாக
பெயனபெடத்தி ககாரியத்தத
சகாதித்துக் பககாண்ட
சக்தகயகாக சுடககாட்டின மீது
சடைலத்தத வீசிச் பசல்கிறது.
 
 

இழுத்துக் பககாண்ட
பபெகான நபெரின
உயிதரக் குடித்துவிட்ட
பிணத்தத கதர
ஒதுக்குகிறது கடைல்.
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ஊஞ்சலிலிருந்து
எழுந்துவிட்படைன
எண்ணக் கடைலிலிருந்து
ஆயிரமகாயிரம் அதலகள
எழுந்து பககாண்படை இருந்தது.
 
 

ககாற்றின கரங்கள
அரும்பெகா, பமகாட்டைகா என
பபெதம் பெகாரக்ககாமல்
மரத்திதன உலுக்குகிறது.
 
 

ககாதலயில் கண்விழித்த
குழந்தத நிதனத்தது
பபெகாம்தமயும் தூங்கியிருக்கும்
எனறு.
 
 

ககாற்தறக் கிழித்துக்
பககாண்ட முனபனறுகிறது
பதகவெண்டி
ஊர பபெகாய்ச் பசரந்தகாற்பபெகாதும்
எனற அலுப்ப அதற்கில்தல.
 
 

ககாகிதத்தில் கப்பெல் பசய்து
மதழநீரில் விட்டக் பககாண்டிருந்தகாரகள
சிறுவெரகள
பககாஞ்ச நகாட்களில்
பவெளளத்தில் வீபடை
மிதக்கப் பபெகாகிறது
எனபெதத அறியகாமல்.
 
 

எவ்வெளவு சகாமரத்தியமகாக
பபெசினகாலும்
வெகாரத்தத அந்தரங்கத்தத
பவெளிச்சம் பபெகாட்ட
ககாட்டி விடகிறது.
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சமரசத்தத ஏற்ககாமல்
சண்தடை பபெகாட்டக் பககாண்டிருப்பெகா பபெகாம்
ஆயுள முழுக்க.
 

உனது பககாலுசு
சத்தத்தத
பகட்டைவுடைன
எனது இதயத்துடிப்ப
அதிகமகாகிறது.
 
 

உனதனப் பெகாரத்து
பரகாம்பெ நகாளகாகிவிட்டைது
உனதனக் கண்டை
நகாபளல்லகாம் எனக்கு
தீபெகாவெளிதகான.
 
 

பதவெததகள ஏபனகா
பூமிக்கு வெருகிறகாரகள
மகானிடைரகளுக்கு ஏபனகா
கனவிதனத் தருகிறகாரகள.
 
 

மணிக்கு ஒரு முதற
சந்தித்துக் பககாளகினறன
கடிககார முட்கள.
 
 

வெகாரத்ததகள வெசப்பெடைவில்தல
உனதன வெரணிக்க
என கவிததகள அதனத்தும்
நீ இட்டை பிச்தச.
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நீயும் பெகாரப்பெகாய்
எனபெதற்ககாகத்தகான
நகான  நிலதவெப் பெகாரக்கிபறன.
 
 

நகான ககாத்திருக்கவில்தல
நம் சந்திப்பகதளப் பெற்றி
இயற்தகயுடைன
பபெசிக் பககாண்டிருக்கிபறன.
 
 

மரத்திலிருந்து
விழும் மலரகள
உனதன பபெயர
பசகால்லி அதழக்கினறன.
 
 

கடைற்கதரயில் தகான
நம் முதல் சந்திப்ப நிகழ்ந்தது
கடைலதல துளளி வெந்து
நம்தம ஆசிரவெதித்தது.
 
 

இரண்ட சூரியதன
உன முகத்தில் கண்டைதத
நகான பவெறுயகாரிடைமும்
பசகால்லவில்தல.
 
 

என கண்ணீரத்
துளிகள தகான
மதழயகாக வெந்து
உன பமனிதய
நதனக்கிறது.
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உனது மனக்கததவெ
தட்டிக் பககாண்படை
இருக்கிபறன
எப்பபெகாதகாவெது நீ
திறப்பெகாய் எனறு
தவெமிருக்கிபறன.
 
 

ககாதல் நதியில்
அடித்துச் பசல்லப்பெட்டை
நீயும் நகானும்
ஒனறகாயக் கதர
ஒதுங்குபவெகாம்.
 
 
 

ககாற்றிடைமகாவெது
பசகால்லி அனுப்ப
நீ வெரமுடியுமகா
எனபெதத.
 
 

ககாதல் பநருப்பெகால்
பககாளளி தவெத்தகாய்
எனது இதயத்தின விசும்பெல்
வெகானம் வெதர பகட்கிறது.
 
 

பத்தனுக்கு
பவெண்டமகானகால் ஞகானம் தந்தது
பபெகாதி மரமகாக இருக்கலகாம்
எனக்கு நீ தகான.
 
 

நீ எவ்வெளவு பதகாதலவில்
வெந்தகாலும் உனது
ககாலடி ஓதசதய தவெத்து
கண்டபிடித்துவிடபவென
உனது வெரதவெ.

தகபயந்தி நிற்கிபறன
ககாதல் பிச்தச
இடவெகாயகா.
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தூக்கம் வெரம்
கனவினில் நீ
வெருவெகாய் எனபெதகால்.
 
 

அதற குப்தபெயகாகியது
உனக்கு  எழுதிய
கடிதங்கள எல்லகாம்
பிளதளயகார சுழிபயகாட
நிற்கிறது.
 
 

எததப் பெறிபககாடத்திருந்தகாலும்
பெரிதவித்து பபெகாயிருப்பபென
இதயத்தத இழந்துவிட்ட
அவெள நிதனவுகதள
சுமந்து வெந்பதன.
 
 

ககாதல் பெரிசகாக
நீ எததக் பகட்டைகாலும்
பககாடக்க தயகாரகாய் இருக்கிபறன
நம் ககாததலத் தவிர.
 
 

பதகப்பெடைத்தின பினபன
தகபயழுத்திட்ட தந்தகாய்
என ததலபயழுத்தத மகாற்றிய
உனது நிழற்பெடைத்தத
பபெட்டியில் பெத்திரப்பெடத்திக்
பககாண்படைன.
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நீ அனுப்பிய கடிதம்
உனது கண்ணீரத் துளிகளகால்
நதனந்திருந்தது.
 
 

நீ என ககாததல
மறுதலித்த உடைபன
மரணித்துவிட்படைன
இப்பபெகாது பவெறுங்கூடைகாக
நடைமகாடி வெருகிபறன.
 
 

ககாதல் மினசகாரம்
எனதனயும் தகாக்கியது
உயிதர ஏபனகா
விட்டதவெத்தது.
 

இனறு உன தரிசனம்
கிதடைப்பெதற்கு
வெழி ஏற்பெடத்தித் தருமகா
இந்த விதி.
 
 

ஓவியக் கண்ககாட்சியில்
உனதன விடை  அழககான
ஓவியத்தத
ககாணமுடியவில்தல.
 
 

கிழக்கில் உதித்த நிலகா
பமற்கில் வெந்து விட்டைது
உனது வெரதவெ எதிரபெகாரத்து
வெகாசல் கததவெ பெகாரத்துக்
பககாண்டிருக்கிபறன.
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நகாபடைகாடியகாக
அதலந்து திரிந்த நகான
அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு
உன கண்கள பிரககாசமகாக
ஒளிரவெததக் கண்ட
உன மீது ககாதல் பககாண்படைன.
 
 

குளிரக்ககாற்று
கணப்ப  அருபக
உட்ககாரந்திருக்கிபறன
உன நிதனவுகபளகாட
சல்லகாபித்தபெடி.
 
 

அவெள பகசத்தில் சூடை
பூ பெறிக்கிபறன
முட்கள  கிழித்து
விரல்களிலிருந்து இரத்தம்
வெருவெதத பபெகாருட்பெடத்தகாமல்.
 
 

வெதந்தி பெரவெட்டம்
எனபெதற்ககாகபவெ
நகாங்கள பஜகாடியகாக
ஊபரல்லகாம்
சுற்றித் திரிகிபறகாம்.
 
 

மரத்திலிருந்து
விழுந்த இதலகள
அவெளின ககாலடி
மண்ணில்பெடைகாமல் ககாக்கிறது.
 
 
எனனவெளின கல்லதறயில்
ககானம் பெகாடகிபறன
எனதனயும் அதழத்துக்
பககாளளும்பெடி மனமுவெந்து
பவெண்டகிபறன.
ககாதல்நதியில்
நம் இருவெதரயும்
சுமந்தபெடி
மிதந்துபககாண்டிருந்தது
பெடைகு.
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கவெதலதய மறக்க
சிகபரட்
பபெகாததயில் மிதக்க
மது
தனனிதல இழக்க
குமரி
வீழ்ந்தது அவென மகானம்
சிரமப்பெட்ட
எழுவெது தகான ஞகானம்.
 
 
 
ககாதல் அகரகாதியில்
அவெள பெகாரதவெக்கு
பபெகாருள பதடிபனன.
 
 

ஊரகூடி பதர இழுக்கும்
நிதலக்கு வெந்தவுடைன
கூட்டைம் ஆரப்பெரிக்கும்.
 
 

சமுத்திரம்
வெகாபவெனறதழக்கும்
அதலகள
பெகாதங்களில் குழிபெறிக்கும்.
 
 

பெசிபயகாட பெடத்தகால்
கனவில் பசகாற்றுப்
பெருக்தககள தகான பதகானறும்.

விதல பககாடத்து
எதத பவெண்டமகானகாலும்
வெகாங்கிவிடைலகாம் எனபெதகால் தகான
வெகாழ்க்தக பபெகாருளற்று
பபெகாய்க் பககாண்டிருக்கிறது.
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பெத்தினிமகாரகளின கண்ணீரில்
குளிக்கக் கூடைகாது
சகாபெம் பபெற்ற அகலிதக
ரகாமன பெகாதம் பெட்டைவுடைன
உயிரத்பதழுந்தது பவெறு கதத.
 
 

ஓடிக்பககாண்டிருக்கிறது நதி
பககாட்டிக் பககாண்டிருக்கிறது அருவி
உளபள உறங்கிக் பககாண்டிருக்கிறது
மிருகம்.
 
 
 
பதனறல் இதமளிக்கிறது
பயல் பெயமளிக்கிறது
நகானகு திதசகளும்
ககாற்றுக்கு அபெயமளிக்கிறது.
 
 

குழந்ததகள பபெகாம்தமக்ககாக
பபெரியவெரகள பெணத்துக்ககாக
கவிஞன வெகாரத்ததகளுக்ககாக
முத்துக் குளிப்பெது பபெகால் தகான
கவிததகள பெதடைப்பெது.
 
 

பெடிப்ப எனற பபெகாரதவெயில்
பிளதளகளிடைம் குழந்தததமதய
பககானறு விடகிபறகாம்.
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பதவிகுமரி கண்தணச் சுற்றி
கருவெட்டைம் விழக்
ககாத்திருக்கிறகாள
சிவென எந்தச் சுயம்வெரத்திலும்
ததல ககாட்டவெதில்தல.
 
 

எல்பலகாரும் முகம்
சுளிக்கிறகாரகள
மதழதயப் பெகாரத்து
வெகானம் பபெகாய்த்தகால்
பசகாறு கிதடைக்ககாது.
 
 

சூல் பககாண்டை பமகம்
பெகாரத்தத இறக்கி தவெக்க
வெழி பதடம்.
 
 

பககாட்டிக் கிடைக்கும்
சில்லதறயகாய்
நட்சத்திரங்கள
எண்ணி முடிக்க
ஆயுள பபெகாரகாது.
 
 

அதலகள
வெந்து வெந்து
விசகாரித்துப் பபெகாகிறது
கதரயின நலத்தத.
 
 

மகாரகழி கடைந்துவிட்டைது
வெண்ணக் பககாலமிடவெதற்கு
அவெள வெகாசலில்
ககாட்சி தர இனனும்
ஒரு வெருடைம்
ககாத்திருக்க பவெண்டம்.

வெயிற்தற ஊதமயகாக
பெதடைத்திருந்தகால்
ஏதழகள பகவெலத்தத
பதரந்பதடத்திருக்க மகாட்டைகாரகள.
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கல்கண்டைகாய் இனிக்கும்
நதி நீர பசனறு
பசரவெபதனனபவெகா
உப்பக் கடைலில்.
 
 

பதகாழிற்சகாதலகள
உற்பெத்திதய பபெருக்குகினறன
பெகாடைசகாதலகள
கல்விதய அளிக்கினறன
அடக்கதளயில்
பசகாறு பபெகாங்குகிறது
இவென கவிதத
எழுதிக் பககாண்டிருக்கிறகான.
 

வெட்டை எல்தலக்குள
கட்டைப்பெட்டை விலங்குகள
பெசியக் ககாட்டில் பமய்ந்து
திரிந்தபதல்லகாம் கனவெகாக.
 
 

உடைதல வெருத்தி
பவெதல பசய்பெவெரகளின
கூலியின பெகாதிதய
டைகாஸ்மகாக் பெறித்துக்பககாளளும்.
 
 

பவெளளத்தில்
அடித்துச் பசல்லப்பெடகிறது
குருவிக் கூட
எந்தப் பெறதவெ வெந்து
ஏமகாந்து பபெகாகுபமகா.
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கூண்டச் சிங்கம்
கரஜிக்கலகாம்
பககாபெத்தில் கம்பிதய
அதறயலகாம்
சகாப்பிடை அடைம்பசய்யக்கூடை
அனுமதியுண்ட
ஆனகால்
பவெட்தடையகாடை மட்டம் கூடைகாது.
 
 

கூண்டப் பழுவின கனபவெல்லகாம்
பெறப்பெதகாக
வெண்ணத்துப்பூச்சியகாக இது பபெகாதும்.
 
 

தனிதமதய கதலக்ககாதீரகள
வெதலயில் சிக்கிக்பககாண்டை
வெகாரத்ததகள உங்களகால்
தப்பிச் பசல்வெததப் பெகாருங்கள.
 
 
விழித்த பினபம்
நம்பெ முடியவில்தல
அது கனபவெனறு.
 
 

விலங்கிடைப்பெடைவில்தல தகான
அதனகால் எனன
பூமியில் எல்பலகாரும்
மரண தண்டைதனக் தகதிகபள
வெதரயறுக்கப்பெட்டை ஒனதறயும்
மனிதனகால் மீற முடியகாது.
 
 

விதவிதமகான ஆஷ்ட்பரதய
வீட்டில் வெகாங்கி தவெத்துளபளன
சகாம்பெல் கிண்ணத்தத
பவெறுமபன பெகாரக்கச் சகிக்கவில்தல
எனபவெ
பதகத்துக் பககாண்டிருக்கிபறன.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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மதல மகாறுவெதில்தல
பெயணிப்பெதும் இல்தல
நதி ஓடகிறது
உப்பப் பெகாதறயகாக
மகாறுகிறது.
 
 

பிணந்தினனிக் கழுகுகள தகான
ஜனங்கதள
ககாத்து ரட்சிக்கும்
பபெருமகாளின வெகாகனம்.
 
 

வெந்த பவெதலதய
முடித்தகால்
பசனறு பசர பவெண்டியதுதகான.
 
 
 

இருட்ட
ஆதடைகதள அவிழ்த்து விடகிறது
ஆதிமனிதரகள இப்பெடித்தகான
இருந்திருப்பெகாரகள பபெகால.
 
 

பதகாற்றவெரகளின
சரிதம் பெடிக்கிபறகாம்
ஆனகால் பஜயித்தவெரகள
பெக்கபம நிற்கிபறகாம்.
 
 

பயல் வெலுக்கிறது
பபெய் மதழயகால்
வெகாழ்க்தக
வீட்டக்குள முடைங்குகிறது.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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கண்ணுக்குத் பதரிவெதில்தல
மரத்தின பெகாரத்ததச்
சுமந்து பககாண்ட
மண்ணுக்குள இருக்கும்
பவெரகள.
 
 

பஸ்தகங்கள
உங்களுக்கு சிறதக
பககாடக்கும்
தக விலங்தக உதடைத்து
விடததல அளிக்கும்.
 
 

அவெள பபெருக்கி
பககாலமிட்டை வெகாசல்
பழுதி பெடிந்து கிடைக்கிறது
ககாற்று கதவிடக்கில்
பகுந்து அவெரகள
எங்பக எங்பக
எனறு பதடகிறது.
 
 

உன வீட்ட நிதலக்கண்ணகாடியகானகாலும்
உனனுதடைய உண்தமத் பதகாற்றத்ததத் தகான
அது பிரதிபெலிக்கும்.
 
 

பவெயில் ககாலத்தில் தகான
பதரிகிறது
நிழலின அருதம.
 
 

குழம்பித் தவிக்ககாபத
ஞகானம் பவெறுமகாரக்கமகாக
உனதன வெந்து பசரும்.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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கவிஞனுக்கு
ஆறகாவெது விரலகாய் ஆனது
சிகபரட்.
 
 

வெட்டி குட்டிப் பபெகாடகிறது
கடைனில் மூழ்கிய பின
பககாவெணம் கூடை மிச்சமிரகாது.
 
 

அவெள பெத்துப் பெகாத்திரத்தத
பதய்த்துக்  பககாண்டிருக்கிறகாள
இவென தபெகால்ககாரதன
எதிரபெகாரத்துக் பககாண்டிருக்கிறகான
கவிஞபனனறகாலும்
வெயிறு பெசிக்கிறபத
எனன பசய்வெது.
 
 

பெகாரக்க
பெடிக்க
எழுத
நிரம்பெபவெ அது பெயனபெடகிறது
மூக்குக் கண்ணகாடிதயத்
பதகாதலத்துவிட்டைகால்
அனதறய வெகாழ்வு
சகாதகாரணமகாய் கழியகாது.
 
 

கலங்கித் பதளிந்த
குளத்து நீரில்
பெரிதியின பிம்பெம்.
 
 

பபெகாசிப்பபெயில்தல
அடக்கதளயில்
பவெந்து பபெகாகும் அம்மகாவுக்கு
ஒரு ககாட்டைன படைதவெ
வெகாங்கிக் பககாடக்க.

ஒனறும் பசகால்லிக்பககாளள
முடியவில்தல
கவெதலப்பெடவெதகால்

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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ஒரு  அங்குலபமனும்
உயரத்தில்
அதிகப்பெடத்த முடியுமகா
எனன.
 
 

இவெனுக்கு கனவுகள அதிகம்
பமய்ப்பெடைகாதது அபநகம்
குடம்பெத்தில்
மற்றவெரகள கனதவெ
பககானற தரித்திரம்
இவெதன சும்மகா விடைகாது.
 
 

 
அவெதள
மறக்கச் பசகால்லகாதீரகள
என இதயத்தத
அவெளிடைம் பதகாதலத்துவிட்படைன.
 
 
பககாடி நட்சத்திரங்கள
வெகானில்
பககாட்டிக் கிடைந்தகாலும்
என மனம் சந்திரதனபய
பதடகிறது.
 
 
உன கண்கள
தூண்டில் பபெகாடகிறது
வெதலவீசி பிடித்த எனதன
உன வீட்டிற்கு
எடத்துச் பசல்வெகாயகா?
 
 
நீ என ககாததல
ஏற்றுக் பககாளள பவெண்டைகாம்
உனது ஞகாபெகங்கள பபெகாதும்
நகான உயிர வெகாழ.
என பநஞ்சத்தில்
பககாட்தடை கட்டகிபறன
உனதன குடிதவெக்க.
 
 

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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உனதன
பநஞ்சத்தில் சுமப்பெதத
நடைத்துனர அறியமகாட்டைகார
இல்தலபயல்
உனக்கும் பசரத்து
டிக்பகட் எடக்கச்
பசகால்லி இருப்பெகார.
 
 

நகான சும்மகா
உட்ககாரந்திருந்தகாலும்
என மனசு மட்டம்
உனதனச் சுற்றிபய
வெட்டைமடிக்கிறது.
 
 

ஓயகாமல் எழும்
அதலகதளப் பபெகால்
உனது இருப்ப
தீயகாக எனதன
எரிக்கிறது.
 
 

இதடைபவெளி
அதிகரிக்க அதிகரிக்க
ககாதல் எரிமதல
சீற்றம் பககாளகிறது.

கனவில் குடித்தனம்
நடைத்துவெது
அலுத்துப் பபெகாய்விட்டைது
நகாம் எப்பபெகாது
நிஜத்தில் குடித்தனம் நடைத்துவெது.

அனுமதனப் பபெகானறு
பநஞ்சத்தில் தவெத்து
பூஜிக்கிபறன
என ககாதல் பதவெதததய.
 
 

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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நிதலக்கண்ணகாடிதய
பெகாரத்த பபெகாது தகான
பதரிகிறது
அவெள எனதன முழுவெதுமகாய்
ஆக்ரமித்துக் பககாண்டிருப்பெது.
 

உனதன நிதனத்து
எனதன மறப்பெதும்
எனதன மறந்து
உனதன நிதனப்பெதும்
வெகாடிக்தகயகாகிவிட்டைது.
 
 

தீக்குச்சி பததவெயில்தல
கண்ணகாபலபய உண்டைகாக்கிவிடவெகாய்
ககாதல் பநருப்தபெ.
 
 

ககாதல் பதவெததயகால்
சிதறதவெக்கப்பெட்டிருக்கிபறகாம்
நகானும் அவெளும்.
 
 

உன கூந்ததல அலங்கரிக்கும்
பரகாஜகாப் பூதவெ
நகான பதடிக் பககாண்டிருக்கிபறன.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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ஒரு மதழ நகாளில்தகான
உனதன முதல் முதறயகாக
பெகாரத்பதன
உனதன மறக்க
நிதனக்கும் பபெகாபதல்லகாம்
மதழ வெந்து
ஞகாபெகப்பெடத்திவிடகிறது.
 
 

சகாதலயில்
நிலவு குதடை பிடித்துக்
பககாண்ட பபெகாவெதத
நகான பநரில் பெகாரத்பதன.
 
 

உனதனப் பெகாரக்கபவெண்டம்
எனற உந்துதலகால்
விடியலிபலபய  பெடக்தகயிலிருந்து
எழுந்து விடகிபறன.
 
 

உனதனச் சுற்றிச்
சுற்றிபய வெட்டைமிடகிபறன
பெட்டைகாம் பூச்சிதயப் பபெகால்.
 
 

நீ வெதரந்த
பககாலத்தின நடபவெ
பூசணிப் பூதவெ
தவெத்துவிட்டச் பசல்வெது
யகாபரனறு உனக்குத் பதரியுமகா?

எனதன மறந்பத
சுற்றிக் பககாண்டிருக்கிபறன
அவெளுதடைய நிதனவு நகாடைகாக்களகால்
கட்டைப்பெட்ட கிடைக்கிபறன.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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ஜம்பலனகளும்
பவெவ்பவெறு திதசயில்
பெயணிக்கினறன
பதடவெபதனனபவெகா உன
ஒருவெதளத் தகான.
 
 
 

எல்லகா
ககாதலரகளுக்ககாகவும்
நகான சிலுதவெ சுமக்கிபறன.
 
 

பயசுவிடைம் நகான
பவெண்டிபனன
அவெளுதடைய பிரகாரத்ததன
நிதறபவெற பவெண்டபமன.
 
 

பதவெதத என நிதனத்து
கிட்டை பநருங்கினகால்
ரகாட்சசியகாகி விடகிறகாள.
 
 

சிவெரகாத்திரியனறு
கண் விழிப்பெதற்ககாக
எல்பலகாரும் பதகாதலக்ககாட்சியில்
பெடைம் பெகாரப்பெகாரகள
அவெதளக் கண்டை நகாள முதல்
எனக்கு சிவெரகாத்திரி தகான.
 
 

பரகாஜகாதவெப் பெறித்து
அணிய பவெண்டம்
என பநருங்கும்பபெகாதுதகான
முட்கள கண்களில் பெடகிறது.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன
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உன ததலக்குப் பினபன
பிரககாசிக்கும் ஒளிவெட்டைத்தில்
நகான பெகாரக்கும் சக்திதய
இழந்து பபெகாகிபறன.
 
 

வெழித்தடைத்தத மறந்து நகான
பவெறு பபெருந்தில் ஏறிவிட்படைன
பெகாதியில் இறக்கிவிடைப்பெட்டை நகான
வீட்ட முகவெரிதயயும்
மறந்துவிட்படைன.
 
 

கடைற்கதரயில்
வெரிதசயில் வெருகினறன
அதலகள உன
ககால்கதள நதனக்க.

நீ வெதரந்த
பககாலத்தத
மதழ வெந்து நதனக்ககாமல்
குதடை பிடிக்கிபறன நகான.
 
 

பதவெததயின ஆதடை
பககாடியில் ககாய்கிறது
என இதயமல்லபவெகா
பெற்றி எரிகிறது.
 
 

பசவ்வெகாயில் குடிபயற
அவெரகள ஆரகாய்ச்சி
பசய்யட்டம்
உன மனதில் குடிபக
எனக்கு இடைம் பககாபடைன.
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பிரககாரத்ததச் சுற்றினகால்
பெலன கிதடைக்கும்
உனதனச் சுற்றினகால்
ககாதல் வெரம் கிதடைக்கும்.
 
 

வீதியில் நீ
நடைந்து பசல்லும் பபெகாது
எல்பலகாதரயும் வெணங்க
தவெக்கிறது உனதழகு.
 
 

பதய்வெபம வெருடைத்தில்
ஒரு நகாள தகான
வீதியில் உலகா வெரும்
எனனவெள வீதியில்
வெருதக தரும் நகாபளல்லகாம்
எனக்குத் திருவிழகா தகான.
 
 

நீ பெற்ற தவெக்க
பவெண்டைகாம்
சும்மகா பெகாரத்தகாபல
பபெகாதும்
பெட்டைகாசு பவெடிக்கும்.
 
 

இத்ததன வெருடைங்களகாக
பெகாரத்துக் பககாண்படை
ககாலத்ததக் கழித்துவிட்படைகாம்
எப்பபெகாது பபெசி சிரிக்க
பபெகாகிபறகாம்.
 
 

சுடிதகாரில்
பிதற நிலவெகாய்
இருக்கும் நீ
பசதலயில்
பபெளரணமி நிலகாவெகாய்
ஆகிவிடகிறகாய்.
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எபதச்தசயகாக
ஜனனலில் உனதனக்
கண்படைன
உன வெட்டை விழிகள
விழித்திருக்கும் வெதலயில்
சிக்கிக் பககாண்படைன.
 
 
கவிதத பபெசும்
கண்கள
உன ஒருவெளுக்குத் தகான
வெகாய்த்திருக்கிறது.
 
 
உன கூந்ததல
அலங்கரிக்க
பசடியுடைனகான உறதவெ
முறித்துக் பககாளள
பரகாஜகாக்கள தயகாரகாய்
இருக்கினறன.
 
 
தகபரதக
பெகாரக்கினறவென
கண்டபிடித்து விடவெகானகா
அவெள ககாதலில்
விழுந்திருப்பெதத.
 
 
மினனஞ்சலிபலகா
குறுஞ்பசய்தியிபலகா
ககாததல பதரிவிக்க
விருப்பெமில்தல எனக்கு
நீ பெடித்தவுடைன
முத்தமிடவெகாய் எனபெதற்ககாகத்தகான
ககாகிதத்தில் எழுதுகிபறன.
 
 

ஒவ்பவெகாரு நகாளும்
அவெள விதடைபபெறுதகயில்
இரதவெ சபிக்கத் பதகானறுகிறது
பபெசகாமல் சூரியன மதறயகாத
நகாடைகாக இந்தியகா இருந்துவிட்டைகால்
எனன எனறு நிதனக்கத் பதகானறுகிறது.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன



87

உனது சிபநகிதியிடைமிருந்து
வெகாங்கிய உன
பதகப்பெடைத்தில் தகான
நகான ககாதலயில் எழுந்தவுடைன
கண் விழிக்கிபறன.
 
 

ககாக்க தவெத்ததற்கு
மனனிப்பக் பகட்ட
நீ பககாஞ்சி சிணுங்குதகயில்
ககாதல் அரும்பிய ககாலத்தில்
ககாத்திருந்த பவெதளகபளல்லகாம்
ஞகாபெகத்துக்கு வெந்து பபெகாகிறது.
 
 

சிறு வெயதில்
சற்பற அருகில் வெந்து
பபெசினகால்
கட்தடை விரலகால்
பககாலமிடவெகாபய
அது ஞகாபெகமிருக்கிறதகா
உனக்கு.
 
 

எந்த தச்சன பசய்திருப்பெகான
இபயசு அதறயப்பெட்டை
சிலுதவெதய.
 
 

பபெயகாய் ஆட்டவிக்கிறகாய்
எனதன
நீ மட்டம் பமளனமகாய்
இருந்து பககாண்ட.

உனது நிதனவுகளகால்
சிதறப் பிடிக்கப்பெட்டிருக்கும்
எனதன
எப்பபெகாது விடததல பசய்வெகாய்.
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அப்பெடிப் பெகாரக்ககாபத
உனது கண்களின
பிரககாசத்தில் நகான
பெனித்துளியகாய் உருகிவிடபவென.
 
 

நீ வீதிக்குள
பிரபவெசிக்கும் பபெகாது
மரம் ககாற்றுக்கு
ததலயதசக்க மறுக்கிறது.
 
 

நீ பெட்டைகாதச
பெற்ற தவெத்தகாய்
என இதயமல்லபவெகா
பவெடித்துச் சிதறுகிறது.
 
 

உனதனச் சுமப்பெதினகால் தகான
பெகாரதத்தத
பண்ணிய பூமி எனகிறகாரகளகா?
 
 

மனமதன அம்தபெக் கண்ட
நீ பெயப்பெடைத் பததவெயில்தல
உனனிடைம் தகான இதயபம இல்தலபய.
 
 

பவெல் விழிகள எனது
இதயத்தத ததத்தது
எனன தகான நீ
மதறத்தகாலும்
உனது கண்கள
ககாட்டிக் பககாடத்துவிடகிறது.
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ககாதல் அம்பிதனக்
குறிபெகாரத்து எய்ய
யகார கற்றுத் தந்தகாரகள
உனக்கு.
 
 

உனதன அதடைந்த பினப
இறந்துவிடபவென எனபெது
விதியகானகால்
மரணம் கூடை மகிழ்ச்சி
தரும் எனக்கு.
 
 

இதழ் விரித்து அவெள
எனதன பபெயர பசகால்லி
அதழத்தகால்
அக்கணபம இறந்துவிடபவென
நகான.
 
 

அடத்த பஜனமத்திலகாவெது
பிறக்க பவெண்டம்
உன வீட்ட
நகாய்க்குட்டியகாக.
 
 

நீ எறிந்தகால்
இலக்தக பசனறதடையும்
அம்பகள
நகான விடத்தகால்
குறிதவெறி
பவெபறங்பககா பெகாய்கிறது.
 
 

நீ குதடைதய
மறந்து வெந்த
சமயம் பெகாரத்து
மதழ பபெய்கிறது.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன



90

வெண்ணத்துப்பூச்சி
உன இதழில் அமரந்து
பதன குடிக்க
எனனிடைம் அனுமதி
பகட்ட நினறது.
 
 

உன இஷ்டை பதய்வெத்ததக்
கண்டைகால்
பவெண்டததல நிதறபவெற்ற
எனன ககாணிக்தகத் தருகிறகாய்
எனக் பகட்பபென.
 
 

சுயம்வெரத்தில்
கலந்து பககாளபெவெரகள
அதனவெரும் என
பதகாற்றத்ததக் பககாண்டிருந்தகால்
நீ எனன பசய்வெகாய்.
 
 

உன பசதலத் ததலப்ப
என மீது பெட்டைபபெகாது
நகான இருப்பெது
பசகாரக்கத்திலகா, நரகத்திலகா
எனறு எனக்பக
சந்பதகம் ஏற்பெட்டைது.
 
 

வெகானுக்கு என பமல்
பககாபெம்
பதவெதததய நகான
என வெசமகாக்கி விடபவெபனகா
எனறு.
 
 

நீ ஊட்டிவிடவெகாய்
எனறு தகான என
கரங்கதளக்
ககாயப்பெடத்திக் பககாளகிபறன.
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பதர ஏறுகிறது
உனக்கு
தண்ணீர குடிக்கிபறன
நகான.
 
 

தூரத்திலிருக்கும்
கடைதல பநகாக்கி
நதி பெகாய்வெததப் பபெகால
பதகாதலவிலிருக்கும் உனதன
பநகாக்கி
என ககாதல் பெகாய்கிறது.
 
 

பிரிவுகளில் தகான
விருட்சமகாய் வெளரந்து
விடகிறது
நம் ககாதல்.
 
 

பெகாரவெதியின
பெகாதச்சுவெதடை நகான
பெகாரத்திருக்கிபறன
நகான ஒருவென மட்டபம
பெகாரத்திருக்கிபறன.

இரவில்
உந்தன நிதனவு
எனதனத் தகாலகாட்டி
தூங்க தவெக்கினறது.
 
 

கூவி அதழத்திருந்தகால்
கடைவுளகாவெது ஓடி
வெந்திருப்பெகார.
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நகான பமழுகுவெரத்தி
உனக்கு பவெளிச்சம்
உண்ட பெண்ண
எனதன நகாபன
எரித்துக் பககாளகிபறன.

உனபனகாட பசரந்து வெகாழும்
வெசந்த ககாலத்துக்ககாக
இதலயுதிர ககாலத்தத
நகான பபெகாறுத்துக்
பககாளளத்தகான பவெண்டம்.
 
 

நிதனத்தது நிதறபவெற
பககாயில் உண்டியதல
பககாடி பககாடியகாக
நிரப்பினகால் பபெகாதும்.
 
 

எனதனப் பெற்றி
நகாபன அறியகாத
ரகசியத்தத
யகாபரனும்
அறிந்திருக்கக் கூடம்.
 
 

கண்ணகாடியின சிதிலமதடைந்த
ரசப்பூச்சு உனதன
கதற உளளவெளகாகக்
ககாட்டகிறது.
 
 

பெரிசில்கதள பநகாக்கி அதலயும்
இவ்வுலகத்தில்
இதயத்ததப் பெறிபககாடக்க ஏபனகா
நகான அதலகிபறன.
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கறுப்ப ஆதடைக்குள
பகுந்து பககாண்டைவெரகதள
நிரவெகாணப்பெடத்தி ரசிக்கிறது
பெகல்.
 
 

அழதக
ஆரகாததன பசய்பெவெரகள தகான
ககாதலில் பதகால்வியுறுகிறகாரகள.
 

மினனல் கவிதத
ககாட்டிக் பககாடத்துவிடம்
நீ உளளக்கிடைங்கில்
ஒளித்து தவெத்திருக்கும்
ககாததல.
 
 

தகதகபவென பஜகாலிக்கும்
பபெரழகியின நிழல் எனனபவெகா
கறுப்ப தகான.
 

ககாதல்  அரங்கத்தில்
நகான பறந்தளளப்பெடகிபறன
என கவிதத மட்டம்
வெகாசிக்கப்பெடவெதத
பசவிமடக்கிபறன.
 
 

பெகாக்கியம் பசய்த
மண்பவெட்டி
எனது இறுதித் தூக்கத்திற்கு
குழி பதகாண்டகிறது.
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நரகத்துக்கு நகாம்
நடைந்பத பசல்ல பவெண்டம்
சுவெரக்கத்துக்கு
கண்கதளக் கட்டி
கூட்டிச் பசல்வெகாரகள.
 
 

ககாததல அருந்திபனன
பமல்லக் பககால்லும்
விஷம் அது எனறு
பதரியகாமல்.
 
 

உதிரந்த நட்சத்திரத்திடைம்
ககாதலின எல்தலதய
அறிதியிட்டக் கூறமுடியகாமல்
தககட்டி  நினபறன.
 
 

ககாதல் பதவெததக்கு
ககாணிக்தக ஆக்கிபனன
எனது இதயத்தத.
 
 

எனது வெகான வீதியில்
நீ ஏன ரதத்ததச்
பசலுத்துகிறகாய்.
 
 

கண்ணீரக் கடைலில்
நீந்துபெவெரகள
ககாதல் கதரதய பநகாக்கி
பெடைகிதனச் பசலுத்துகிறகாரகள.
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சம்மதம் எனறகால்
பசகால்
ககாதல் வெதலயில்
நகாமிருவெரும் சிக்கிக்
பககாளபவெகாம்.
 
 

வெகாழ்க்தக ஒரு
சுவெகாரஸியமகான நகாவெல்
அடத்தடத்த பெக்கங்களில்
தகான பதிர அவிழும்.
 
 

நீ அதழப்பெகாய் எனில்
கல்லதறயிலிருந்தும்
எழுந்து வெருபவென.
 
 

பசத்துக் கிடைந்த எனதன
உனனுதடைய ககாலடிபயகாதச
உயிரத்பதழ தவெத்தது.
 
 

தயவுபசய்து பசகால்லிவிட
நீ களவெகாடிச் பசனற
என இதயத்தத
எங்பக மதறத்து
தவெத்திருக்கிறகாய்.
 
 

கதரதய அதடைந்த எனதன
தயவு தகாட்சண்யம் பெகாரக்ககாமல்
மீண்டம் நீரில் தளளி
விடகிறகாய்.
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உனது ககாலடித்தடைங்கதள
அழித்துவிட்ட உனதனப்
பினபதகாடைரந்து வெந்த
எனதனப் பெகாரத்து
சிரிக்கினறது அதல.
 
 

ககாகிதப் பூக்கதள
வெண்டகள பமகாய்ப்பெதில்தல.
 
 

சகாபெமகாக இருந்த
வெகாழ்வு
வெரமகாக மகாறியது
நம் சந்திப்ப
நிகழ்ந்த பிறகு.
 
 

உனது தரிசனம்
கிதடைக்ககாத நகாட்கதள
ககாலண்டைரிலிருந்து
கிழித்து எறிகிபறன.
 
 

நிரந்தரமகான முகவெரியில்தல
எனக்கு
என இதயத்தத பெறித்துக்பககாண்டை
அவெள எனதன
எங்பகங்பககா அதலயவிடகிறகாள.
 
 

கதடைச்சரக்கல்ல ககாதல்
உபெபயகாகப்பெடத்திவிட்ட
தூக்கி எறிவெதற்கு.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன



97

சலனமற்ற ககாதல் நதியில்
கல்பலறிந்து
அதலகதள உண்டைகாக்கி
விடைகாபத.
 
 

ககாதல் கிறுக்கு
பிடித்ததிலிருந்து
எனதன மறந்து
அனுதினமும் உனதன
நிதனத்து வெகாழ்கிபறன.
 
 

ககாலநதி
ககாதல் பெடைதக
ஆளில்லகா தீவில்
கதர ஒதுக்குகிறது.

பநரத்திக்கடைதன
நிதறபவெற்றித் தருபவென
எனபெதற்ககாகவெகாவெது
நம் ககாததல
பவெற்றி பபெற தவெப்பெகாரகா
கடைவுள.
 
 

பயல் கதர கடைந்தது
பபெகாலிருந்தது
அவெள வீதிதயக்
கடைந்து பசல்தகயில்.
 
 

நீ குதடைதய
தகயில் எடத்து வெரும்
நகாளிபலல்லகாம் மதழ
பபெய்ய மறுக்கிறது.
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பபெகானகால் பபெகாகட்டம் எனறு
விட்ட தவெத்திருக்கிபறன
உனதனப் பினபதகாடைரும்
நிழதல.
 
 
 

பககாடி பககாட்டிக்
பககாடத்தகாலும் ஒத்துக்பககாளளமகாட்படைன
உனதன மறப்பெதற்கு.
 
 

என மனதில்
அவெளுக்பகனறு ஒரு இடைமுண்ட
அப்பெகா, அம்மகா கூடை
அதற்கு அப்பறம் தகான.
 
 

நீ உட்ககாருவெகாய்
எனபெதற்ககாக
இருசக்கர வெகாகனத்தில்
பின இருக்தகயில்
நகான யகாதரயும்
ஏற்றுவெதில்தல.
 
 

உனது
கல்மனததயும் கதரக்கும்
எனது உண்தமக் ககாதல்.
 
 

உனது கனவில்
நுதழவெதற்கு
அனுமதிச்சீட்ட வெகாங்க
வெரிதசயில் நிற்கிபறன.
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99

உனக்கு எதுவும்
நடைக்ககாவெண்ணம்
உனதன என இதயத்தில்
பெத்திரப்பெடத்தி உளபளன.
 
 

உனது பெகாதத்தடைங்கதள
பதகாடைரந்து வெந்து பககாண்டிருந்பதன
சற்று பதகாதலவில் நீ
சிறகு விரித்து பெறக்கக்
கண்படைன.
 
 

திரும்பெத் திரும்பெ
கதரக்கு வெந்து
உனது பெகாதச்சுவெடகதள
பதடிப் பெகாரக்கிறது
அதல.
 
 

பெனிக்ககாலத்தில்
உனது நிதனவுகளகாபல
குளிர ககாய்கிபறன.
 
 

மரத்திலிருந்து விழும் மலர
சகாபெவிபமகாசனம் பபெற்றுவிட்டைது
உன மீது உதிரந்ததனகால்.
 
 

அவெதள நிதனக்கும்
பபெகாபதல்லகாம்
எனது எழுதுபககால்
ஊதமயகாகிவிடகிறது.
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வீதணதய மீட்டிடை
பிறந்தது நகாதம்
அவெளுக்ககாக எதுவும் பசய்பவென
இபதனன பிரமகாதம்.
 
 

கவெதலப்பெளளம்
சமயம் பெகாரக்கும்
ககாதல் பெளளம்
உயிதர பகட்கும்.
 
 

உன ககால்பெட்டை ககாவிரி
கங்தகயகானது
உனது கண் பெட்டை
எனது ஆனமகா
ஊதமயகானது.
 
 

உன அழகுக்கு
நிரககான வெகாரத்தததய
அகரகாதியில் பதடி அதலகிபறன.
 
 

தகான வெதரந்த
சித்திரத்தின மீது
ககாறி உமிழ்வெகாரகள
ஓவியரகள உனதனப்
பெகாரத்தகால்.
 
 

இதறவெனுக்கும், இதறவிக்கும்
திருமகாங்கல்யத் திருவிழகா
நீ மட்டம் ஏக்கத்பதகாட
என முகம் பெகாரக்கிறகாய்.
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எல்பலகாரும்
ககாதல் சிதறயிலிருந்து
பெபரகாலில் பவெளிவெந்த
தகதிகபள.
 
 

பககாலங்களகால் வெகாசதல
அலங்கரிக்கிறகாய்
வீதியில் யகார வெரதவெ
எதிரபெகாரக்கிறகாய்.
 
 

இரு கதரகளுக்கு மத்தியில்
ஓடம் நதி பவெளளம்
பசய்தி அனுப்பகிறது கடைலுக்கு
விதரவில் வெந்து பசரந்து
விடபவெபனனறு.
 
 

ககாதல் சிதறயின
தகதிகள
தனிதமதய மறக்க
நிலதவெ அதழக்கிறகாரகள.
 
 

மனமதன
உனதன பநகாக்கி
வில்தல ஏவும் பபெகாபதல்லகாம்
தப்பிவிடகிறகாபய எப்பெடி.
 
 

பநரில் வெரகாததற்கு
கனவில் வெந்து
மனனிப்ப பகட்கினறகாபய
இது நியகாயமகா.
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வெகானவில்
கண் தவெத்துவிடம்
உனது பசதலயின வெண்ணத்ததப்
பெகாரத்து.
 
 

ககாதல் தீபெத்தில்
எனதன மகாய்த்துக் பககாளகிபறன
விட்டிதலப் பபெகால.
 
 

நீ பவெட்கம் நீங்கி
முத்தமிட்டைதத
பெகாரத்துக் பககாண்டிருந்தது
பககால்தல பபெகாம்தம.
 
 

சடைலத்தின மீது
அமரந்த ஈ
பெயணப்பெட்டைது மயகானத்துக்கு.
 
 

என ஆனமகா துக்கப்பெட்டைது
மகத்தகான கவிததகதள
வெகாசிக்கும் பபெகாது இததப்பபெகால
எழுதமுடியவில்தலபய எனறு.
 
 

அக்ககா குருவி
வெசந்தககாலத்தத கூவி
அதழக்கிறது
பூபெகாளம் பெகாடியபெடிபய
பபெகாழுது விடிகிறது.
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மதழநகாள இரவு
பபெய்க்ககாற்று
பமழுகுவெரத்திச் சுடைதர
அங்குமிங்கும்
அதலக்கழித்துக் பககாண்டிருந்தது.
 
 

நகான அலகாரத்தத
நிறுத்திவிட்டத் தூங்குகிபறன
ஆனகால் வீட மணிபயகாதசயில்
விழித்துக் பககாளகிறது.
 
 

திலகமணியகாத பபெண்கதளப்
பெகாரக்தகயில்
நிதலக்கண்ணகாடி அழுகிறது.
 
 

சகாளரத்தின வெழிபய
நிலவு எட்டிப் பெகாரக்கிறது.
 
 

கண் தூண்டில் பபெகாடகிறது
உடைம்ப ககாயப்பெடகிறது
ககாதலகால் இறந்தவெரகள
பதவெததயகாய் அதலகிறகாரகள.

கவெதலதய மறக்க
சிகபரட்
பபெகாததயில் மிதக்க
மது
தனனிதல இழக்க
குமரி
வீழ்ந்தது அவென மகானம்
சிரமப்பெட்ட
எழுவெது தகான ஞகானம்.
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பெ.மதியழகன(28.3.1 980)

திருவெகாரூர மகாவெட்டைம் – 
மனனகாரகுடி எனும் நகரத்ததச் 
பசரந்தவெர 
பெ.மதியழகன .நகாதக வெலிவெலம் 
பதசிகர பெகாலிபடைக்னிக்கில் 
பமக்ககானிக்கல் பிரிவில் டிப்ளமகா 
பபெற்றவெர.கீற்று, வெகாரப்ப, திண்தண, 
உயிபரகாதச, பெதிவுகள, மதலகள ,உனனதம் ஆகிய இதணய 
இதழ்களிலும், நவீன விருட்சம், அம்ருதகா, தகாமதர,இனிய 
உதயம் ஆகிய இலக்கிய இதழ்களிலும், குங்குமம் பபெகானற 
பவெகுஜன இதழ்களிலும் இவெரது கவிததகள 
பவெளிவெந்துளளது.

முதல் கவிதத பதகாகுப்ப பதகாதலந்து பபெகான நிழதலத் 
பதடி 2008 ல் பவெளிவெந்தது.இரண்டைகாவெது கவிதத பதகாகுப்ப 
சதுரங்கம் 2011 ல் பவெளிவெந்தது. மூனறகாவெது கவிதத 
பதகாகுப்ப பளளிகள நிதறந்த வெகானம் 2017 ல் பவெளிவெந்தது. 
நகானககாவெதகாக கட்டதரகளும்,கவிததகளுமகாக 
துயரமிகுவெரிகள 2017 ல் பவெளிவெந்தது.இதணய இதழ்களில் 
இவெரது சிறுகததகளும் பவெளிவெந்துளளது.

தற்பபெகாது மனனகாரகுடியில் தனியகார தமயத்தில் கணினி 
பெயிற்றுனரகாக பவெதல பசய்து வெருகிறகார.

ககாதல் சிறக ப.மதியழகன


